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ACORD SOBRE LA FORMACIÓ EN LLENGÜES DEL


PAS DE LA UdL

Oferir nous cursos d’anglès de manteniment de
nivell.

Amb la voluntat de donar una estabilitat a la formació en
llengües i de garantir una continuïtat en la realització de



Garantir que dins del Pla de Formació del PAS

cursos, la Gerència, la Junta de PAS-F i el Comitè

s’inclourà formació d’anglès dels nivells A1, A2,

d’Empresa de PAS-L han signat un Acord sobre la

B1, B2.1, B2.2, C1.1 i C1.2.

formació en llengües del PAS en què s’estableixen tot
un seguit de criteris per als propers quatre cursos



Dins del Pla de Formació es podrà realitzar
formació en una quarta llengua fins al nivell B2.

acadèmics (del 2015-2016 al 2018-2019).

De les “quartes llengües” s’estableix com a
Aquests

criteris

comporten

la

modificació

de

prioritària el francès.

la

Disposició Transitòria del Reglament de Formació del
PAS, en el sentit que l’ampliació fins a 130 hores de



Per tal d’incrementar l’aprofitament es revisen
els criteris i mesures de l’abandonament .

crèdit de formació anual es pugui realitzar fins a l’any
2018. Tant l’Acord com la modificació del Reglament es
presentarà en el proper Consell de Govern.



Els alumnes podran sol·licitar el material didàctic
del curs (el llibre de text i, si escau, el llibre

Sintèticament, l’Acord sobre la Formació en llengües

d’exercicis i de lectura) i al finalitzar el curs, amb

suposa:

la voluntat de socialitzar, fomentar l’estalvi i
promoure la reutilització, es demanarà el retorn



Mantenir l’actual sistema de cursos de formació

dels llibres per al seu posterior ús.

d’idiomes, tant dins del Pla de Formació com de



formació externa.

CURSOS DE LLENGÜES PLA DE FORMACIÓ 2015/16

Augmentar el nombre d’hores d’alguns cursos

La Secció de Formació, Integració i Ajuts Socials

d’anglès dins del Pla de Formació. S’incrementa

comunicarà la relació dels cursos de llengües pel proper

el Nivell A2 en 10 hores fora de l’horari laboral i

curs 2015/16 que formaran part del Pla de Formació del

els nivells B1, B2.1, B2.2, C1.1 i C1.2 en 20

PAS indicant els horaris i la durada així com les

hores fora de l’horari laboral. Les classes fora

instruccions per efectuar la corresponent matricula.

de l’horari laboral es concentraran en una tarda
a la setmana de les setmanes anteriors als

Per al proper curs acadèmic s’han inclòs nous cursos de

exàmens i l’assistència serà voluntària.

llengua anglesa fins al nivell C1.2, s’ha ampliat l'oferta
en llengua francesa i introduït la llengua alemanya.



Demanar a l’Institut de Llengües una formació a

Al mateix temps, es mantenen els cursos de conversa

mida per al PAS per assolir l’objectiu de superar

de llengua anglesa i s’amplia l’oferta formativa amb 3

el nivell.

cursos de manteniment de llengua anglesa.

Butlletí

NÚM. 60

informatiu de la Gerència

Setembre 2015

NOVETATS LEGISLATIVES EN MATÈRIA DE

d’Universitats

Públiques

Catalanes,

llevat

de

la

recuperació de la paga extraordinària que depèn

PERSONAL

únicament del Govern de la Generalitat de Catalunya.
El dia 12 de setembre es va publicar al BOE el Reial

Tan aviat com la Gerència disposi d’informació es

Decret llei 10/2015, de 11 de setembre, pel qual es

comunicarà.

concedeixen crèdits extraordinaris i suplements de
crèdit en el pressupost de l'Estat i s'adopten altres

A banda, el mateix Reial Decret 10/2015, en el seu

mesures en matèria d'ocupació pública i d'estímul a

article 2, modifica la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de

l'economia, el qual inclou novetats en matèria de

l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic (EBEP) establint que

personal al servei de l’Administració Pública.

els funcionaris públics tindran sis dies a l'any de permís
per assumptes particulars.

D’entre les disposicions n’hi ha unes que són d’aplicació
immediata al tractar-se de preceptes bàsics i d’altres

S’afegirà al Portal de l’Empleat aquest dia addicional

que

d’assumptes personals.

depenen

de

les

diferents

Administracions

Públiques. Als efectes destaquem que :
Val a dir, que al Portal figurarà un màxim de 7 dies


Es regula la possibilitat de recuperació d’una

d’assumptes personals, ja que al 2015 també es

part de la paga extraordinària del mes de

gaudeix del dia addicional d’assumptes personals

desembre de 2012 del personal del sector

recuperat de l’any 2014.

públic.


S'afegeix

una

nova

disposició

addicional

catorzena a l’EBEP, segons la qual, les
Administracions Públiques podran establir fins a
dos dies addicionals de permís per assumptes
particulars

en

complir

el

sisè

trienni,

incrementant-se, com a màxim, en un dia
addicional per cada trienni complert a partir del
vuitè.


S'afegeix

una

nova

disposició

addicional

quinzena a la EBEP, segons la qual, cada
Administració Pública podrà establir fins a un
màxim de quatre dies addicionals de vacances
en funció del temps de serveis prestats pels
funcionaris públics.
Aquests preceptes no són d’aplicació immediata i cal
establir

els

termes

conjuntament

amb

la

resta

