Butlletí

NÚM. 66

informatiu de la Gerència

Març 2016

PLA DE DESENVOLUPAMENT DIRECTIU PER

El proper dia 5 d’abril s’inicien les primeres

A CÀRRECS DE COMANDAMENT

activitats formatives, concretament les adreçades
als càrrecs intermitjos.

El 15 de març, el rector, conjuntament amb la
subdirectora general de Formació i Suport a la

La programació de les activitats està accessible al

Selecció de l’Escola d’Administració Pública de

portal, a l’apartat de formació i com en les darreres

Catalunya (EAPC), va presentar la programació de

edicions, la gestió i l’execució d’aquest Pla de

les activitats formatives adreçades als càrrecs de

Desenvolupament es durà a terme des de la

comandament

Secció de Formació, Integració i Ajuts Socials de la

del

personal

d’administració

i

serveis, que s’impartirà aquest any 2016.

UdL.

Durant l’acte de presentació, el gerent va fer una

DIES ADDICIONALS DE VACANCES VINCULATS

valoració de les activitats realitzades durant el

A L’ANTIGUITAT

2015, destacant que:
s’han realitzar 14 cursos i 1 conferència

La Generalitat de Catalunya en la Mesa General de

inicial.

Negociació de l’empleat públic es va comprometre



s’han impartir 193 hores de formació

a la recuperació per al 2016 dels dies de vacances



s’han convocat a 70 persones: 17 caps de

addicionals vinculats a l’antiguitat.



servei funcionaris, 24 personal laboral L1 i
L2

amb càrrec comandament

o llocs

Per fer efectiva aquesta recuperació el Govern de

singulars i 29 caps de secció i càrrecs

la Generalitat ha d’impulsar les corresponents

intermitjos.

modificacions legislatives que permetin aquest



l’assistència mitja ha estat del 78%.

gaudiment.



les enquestes d’avaluació dels cursos han

preferiblement mitjançant la Llei d’acompanyament

sigut molt positives essent la valoració

dels pressupostos de l’any 2016.

Als

efectes,

preveu

regular-ho

mitjana de 4’16, sobre 5.
Tan aviat com reglamentàriament es permeti, des
Al finalitzar l’acte es va impartir la conferència:

de

la

Cap a una cultura del coneixement i el talent: el

necessàries per

paper de la direcció i dels comandament, per part

addicionals

del Sr. Manel Muntada Coell.

oportunament a tot el personal d’administració i
serveis.

Gerència
de

s’impulsaran
al gaudiment

vacances,

i

les

accions

d’aquest
es

dies

comunicarà

