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personal de la UdL (PDI i PAS) de l’adequada

CALENDARI LABORAL DEL PAS

protecció quan a la responsabilitat en què puguin
En el marc de l’establert a l’ORDRE TSF/134/2018,

incórrer.

de 30 de juliol, per la qual s'estableix el calendari
oficial de festes laborals per a l'any 2019, s’ha

En el marc d'aquest pla formatiu es faran activitats a

acordat i signat amb la Junta de Personal i el Comitè

mida en funció dels diferents col·lectius i d’acord amb

d’Empresa,

la responsabilitat i les funcions dels llocs que

el

Calendari

Laboral

del

personal

s’ocupen. En les activitats formatives s’analitzaran tot

d’administració i serveis per a l’any 2019.

un seguit de normatives i procediments d’obligat
En la sessió del Consell de Govern de 28 de febrer,

compliment que ens cal conèixer i envers les quals

s’ha aprovat la mesura complementària de concedir

ens recauen responsabilitats a tots i a totes.

dos

dies

de

lliure

disposició

retribuïts

i

no

recuperables, atès que a l’any 2019 els dies 11 de

La formació estratègica en protecció de dades

maig i 12 d’octubre coincideixen en dissabte. Aquests

s’estructura en 3 nivells:

dies es gaudiran en les mateixes condicions, terminis

-

Curs per a càrrecs de comandament (caps de
servei,

i procediment que els dies d’assumptes personals.

directors,

caps

de

determinades

seccions...)
Als efectes, la unitat de Personal ja ha introduït al

-

Curs online per a càrrecs intermedis

Portal de l’Empleat dos dies addicionals a cada

-

Curs bàsic online sobre protecció de dades

personal

d’administració

i

serveis

o

la

part

proporcional que li correspongui.

El 25 de febrer, durant el matí, es va realitzar una
sessió amb l'equip de direcció de la UdL i, per la

PROGRAMA FORMATIU EN PROTECCIÓ DE

tarda, es va iniciar el curs adreçat exclusivament al

DADES

personal d'administració i serveis que ocupa càrrecs
de comandament .

En la línia de formació estratègica de la UdL, s’inicia
el Pla formatiu en protecció de dades. És tracta d’un

Està previst que a partir del mes de maig s’iniciï la

pla formatiu dissenyat a mida per al personal de les

formació dels càrrecs intermedis i del curs online.

Universitats Públiques essent la Universitat de Lleida
la pionera en implantar-lo.

Des de la Secció de Formació es donarà suport i
s’informarà de la realització d’aquestes activitats

L'objectiu d'aquest pla és garantir que la Universitat
de Lleida compleixi amb l’establert normativament
sobre protecció de dades i, alhora, dotar a tot el

formatives.

Butlletí

núm. 91

informatiu de la Gerència

febrer 2019

EDIFICIS EN SERVEIS MÍNIMS DURANT EL
PERÍODE DE SETMANA SANTA
El Consell de Govern de la UdL en la seva sessió de
28 de febrer ha acordat que durant el període
comprès entre el 15 i el 22 d’abril de 2019 (ambdós
inclosos) es deixaran únicament en funcionament
aquells espais i instal·lacions de la Universitat de
Lleida

absolutament

imprescindibles

per

a

la

prestació dels serveis mínims, garantint l’accés
restringit al personal per a la realització de les
tasques encomanades.
Es faculta a la Gerència per determinar els serveis
mínims a prestar per part de les diferents unitats, així
com les condicions en què es durà a terme tant el
tancament com els serveis mínims. Als efectes es
dictarà la corresponent instrucció de Gerència.

