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OBERTURA DELS ESPAIS IMPRESCINDIBLES

informar en el Butlletí informatiu de la Gerència del

PER A LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS MÍNINS

mes de setembre (núm. 60).

DURANT LES FESTES NADALENQUES
Aquest Acord fixa un marc per a la formació en
El Consell de Govern de la Universitat de Lleida, en

llengües del PAS fins al curs 2018/2019.

la seva sessió de 27 d’octubre de 2015, ha acordat
que durant el període comprès entre el 23 de

En tots els aspectes que el Reglament de Formació

desembre de 2015 i el 6 de gener de 2016 (ambdós

continuada del PAS de la UdL sigui contradictori a

inclosos) es deixaran en funcionament únicament

l’acord sobre la formació en llengües del PAS,

aquells espais i instal·lacions de la Universitat

s’aplicarà el que estableix l’acord.

absolutament imprescindibles per a la prestació de
serveis mínims, garantint l’accés restringit al personal

Al mateix temps, s’ha aprovat la modificació de la

per a la realització de les tasques encomanades.

Disposició Transitòria del Reglament de Formació
continuada del Personal d’Administració i Serveis de

Es faculta a la Gerència per determinar els serveis

la UdL, per preservar la clàusula que permet a les

mínims a prestar per part de les diferents unitats

persones que es matriculin en un curs pertanyent als

generals, així com les condicions en què es durà a

plans de formació dels anys 2011 a 2018, de 90 o

terme tant l’obertura dels espais absolutament

més hores de terceres llengües o català, que puguin

imprescindibles com dels serveis mínims.

realitzar accions formatives fins a 130 hores/any.

A aquests efectes, properament es dictarà la
corresponent instrucció de Gerència.

APROVACIÓ DE L’ACORD SOBRE LA FORMACIÓ
EN LLENGÜES DEL PAS I MODIFICACIÓ DEL
REGLAMENT DE FORMACIÓ
El Consell de Govern de 27 d’octubre de 2015 ha
aprovat l’Acord sobre la formació en llengües del PAS
de la UdL que es va signar el passat 17 de setembre
entre la Gerència, la Junta de PAS Funcionari i el
Comitè d’Empresa del PAS Laboral, i del qual se’n va

