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INSTRUCCIÓ NÚM. 2 /2014 DE GERÈNCIA, SOBRE
EL TANCAMENT DE DETERMINATS EDIFICIS DE LA
UNIVERSITAT DE LLEIDA DURANT EL PERÍODE DE
SETMANA SANTA DEL 2014

activitats de desenvolupament d'habilitats
directives adaptades a les necessitats dels
càrrecs de comandament de les diferents
institucions públiques.

El Consell de Govern de la UdL, en la seva sessió
de 30 de gener, va aprovar que durant el
període comprès entre el 14 i 21 d’abril de 2014
es tancaran determinats edificis de la Universitat,
tot garantint un accés restringit al personal.

Les primeres actuacions es concreten en el Pla
de
desenvolupament
directiu
per
als
comandaments de la Universitat de Lleida, que
presentarà el rector conjuntament amb
representants de l'Escola d'Administració Pública,
el proper 8 d’abril.

En aquest mateix acord, es faculta a la Gerència
per determinar els serveis mínims a prestar per les
diferents unitats, així com les condicions en què
es durà a terme el tancament. Per donar
compliment a aquest acord s’ha dictat la
Instrucció núm. 2/2014 de Gerència sobre el
tancament de determinats edificis de la
Universitat de Lleida durant el període
de
Setmana Santa, en la qual s'estableixen les
pautes a seguir durant aquest període i
l’establiment dels serveis mínims a prestar.
Cal destacar que, tot i romandre determinats
edificis tancats, el PDI i PAS podrà accedir, si
s’escau, als edificis tot i que els serveis de neteja i
calefacció estaran suspesos i s'establirà un
control d'accés per garantir les mesures de
seguretat. No obstant, es mantenen oberts els
laboratoris, l'estabulari i els espais de recerca que
justifiquen la seva finalitat.
Durant aquest període romandrà oberta la
Biblioteca de la Facultat de Lletres. Quant a les
sales d’estudis, es mantindran obertes les dels
Campus de Rectorat i Ciències de la Salut.

PLA DE DESENVOLUPAMENT DIRECTIU PER A
CÀRRECS DE COMANDAMENT
La Universitat de Lleida ha signat un Conveni
amb l'Escola d’Administració Pública de
Catalunya (EAPC) per a la consecució de
l'objectiu comú de la formació del personal
d’administració i serveis de la UdL, durant els
exercicis 2014 i 2015.
Aquest Conveni s'emmarca en el servei que
l'EAPC ofereix de dissenyar i programar a mida

A l'acte de presentació s'ha convocat al
personal
d’administració
i
serveis
que
actualment ocupa llocs de càrrecs de
comandament i a aquell PAS que ocupa
determinats llocs singulars (L1/L2).
Un cop realitzada la presentació, es publicarà a
la intranet el programa i les activitats que es
duran a terme properament.
La gestió i execució d'aquest Pla de
desenvolupament directiu es durà a terme des
de la Secció de Formació, Integració i Ajuts
Socials de la UdL.

