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Modificació de la normativa del Pla de formació de la UIB, any 2012 
 
La Comissió de Formació, reunida en sessió ordinària el dia 17 de novembre de 2011, 
va acordar, atesa l’especial situació econòmica en què es troba immersa l’Administració 
pública, i més concretament la Universitat de les Illes Balears, introduir una sèrie de 
modificacions substancials a la normativa del Pla de formació.  
 
Aquestes modificacions entraran en vigor l’any 2012 i s’aproven amb el benentès que 
són temporals, i seran revisades cada any fins que es pugui tornar a la normalitat.  
 

1. Característiques dels diferents mòduls de formació 
 
Es modifica l’article 4.3 (Comissió de Formació de 18 de novembre de 2009) en el 
sentit que, a partir de l’any 2012 i fins que no es torni a modificar, la formació dels 
mòduls 1, 2 i 3 s’impartirà en horari d’horabaixa i no es podrà considerar com a hores 
fetes dins horari laboral, a excepció d’aquelles persones que tenen el lloc de treball amb 
torn d’horabaixa. 
 
Per pal·liar els inconvenients que pugui ocasionar aquest canvi, es podrà gaudir d’un dia 
lliure per cada 10 hores de formació específica d’assistència efectiva. Aquest dia es 
gaudirà d’acord amb les necessitats del servei.  
 

2. Assistència als cursos 
 
L’actual normativa del Pla de formació (Comissió de Formació de 24 de novembre de 
2010) disposa que, per poder tenir dret a un certificat d’assistència o d’aprofitament, 
s’ha d’assistir al 100% de les hores del curs. Tan sols es permeten les absències per 
motius justificats, i com a màxim fins al 20% de les hores de durada del curs. 
 
Aquesta norma queda provisionalment modificada, mentre es mantingui en vigor el 
punt 1 d’aquest document, i a partir de l’any 2012 per poder tenir dret a l’expedició 
d’un certificat d’assistència o d’aprofitament s’haurà d’assistir, com a mínim, al 80% de 
les hores de durada del curs.  
 
Palma, 17 de novembre de 2011  
 
La Comissió de Formació 
 
 
 


