
 
 

Modificació de la normativa del Pla de formació de la UIB, any 2012 
 
La Comissió de Formació, reunida en sessió ordinària el dia 16 de maig de 2012, va 
acordar, atesa la modificació de la jornada de treball per al personal del sector públic 
introduïda per la Llei de Pressuposts Generals de l’Estat i la normativa autonòmica, 
introduir una modificació a la normativa del Pla de formació.  
 
Aquesta modificació s’aprova, amb el benentès que és temporal, i serà revisada 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’entrada en vigor de la normativa estatal o autonòmica que regula 
la jornada de treball de 37 hores i mitja dels empleats públics per a l’any 2012 i fins que 
no es torni a modificar, queda de la següent forma: 
 

o La formació dels mòduls 1 i 2 s’impartirà en horari d’horabaixa i es 
considerarà com a hores fetes dins horari laboral.  

o També es consideraran com a hores fetes dins horari laboral els cursos 
del mòdul 4, tant si es fan en jornada de matí com d’horabaixa. 

o Els cursos del mòdul 3 (Idiomes) no es poden considerar com a hores 
fetes dins horari laboral.  

 
Per poder dur el control d’aquestes hores s’haurà de fitxar abans de l’entrada al curs i a 
la sortida. El personal que té jornada d’horabaixa només haurà de fitxar als cursos 
d’idiomes, ja que aquestes hores no són computables com a jornada laboral. Aquest 
paràgraf s’ha modificat per la Instrucció de Gerència de dia 13 de setembre de 2012, 
punt 12: 
 
“Les hores de formació que el personal realitzi dins el Pla de formació de la UIB 
tindran la consideració de jornada laboral, a excepció dels cursos d’idiomes i cursos 
no presencials. Aquestes hores es podran compensar únicament amb la part variable de 
l’horari. Les hores fetes de formació es podran compensar dins l’any natural en què es 
realitzi la formació. 
 
No s’ha de fitxar per assistir als cursos de formació. El control de les hores dedicades 
als cursos es farà des del Servei de Recursos Humans, amb la informació que facilitarà 
l’àrea de formació, ja que només es computaran aquells cursos que hagin donat dret a 
un certificat, d’assistència o d’aprofitament. 
 
Excepcionalment, els treballadors amb jornada d’horabaixa o de matí i horabaixa que 
facin cursos d’idiomes dins l’horari de treball hauran de fitxar abans d’entrar al curs i 
en sortir del curs, per tal que no quedin computades aquestes hores com a jornada de 
treball” . 
  
Palma, 21 de setembre de 2012  
 
La Comissió de Formació 


