
CR I T ER I S  
G ENERA LS  
FORMAC IÓ

1r . -  Personal  pel  qual  s ’ha  

dissenyat  l ’acció  formativa .  

2n . -  Personal  interessat  en  

l ’acció  formativa ,  i  que  

aquesta  t ingui  relació  amb  

el  seu  l loc  de  treball .  

3r . -  Si  hi  han  places  podrà  

assistir-hi  aquell  personal  
interessat  encara  que  no  

t ingui  relació  amb  el  seu  

l loc  de  treball .  En  aquest  

cas ,  l ’assistència  estarà  

condicionada  a  que  es  

compleixin  els  pre-requisits  

del  curs .    

SELECCIÓ 
ASSISTENTSIMPUTACIÓ DEL TEMPS 

 

ja sigui com a assistents o 

com a formadors/es: 

 

- Centre d’activitat: el propi 
de la persona assistent 

- Projecte: 00109100 Pla de 

Formació 

 

Només s’imputaran al Pla de 

Formació les hores 

d’assistència als congressos 

que es considerin de 

formació. 

 

Tampoc s’imputaran al Pla 

de Formació les hores de 

preparació o impartició de 

cursos adreçats a personal no 

intern de l’Institut. 



DESPESES

Les hores de formació 

que sobrepassin la 

jornada habitual no es 

compensaran com a 

hores extres ni seran 

objecte de compensació. 

FORMACIÓ FORA 
CATALUNYA:

Les sortides per formació fora 

de Catalunya seguiran el 
protocol de viatges, amb la 

cobertura de despeses 

habitual en aquests casos. 

FORMACIÓ DINS 
CATALUNYA

- L’Institut es farà càrrec dels 

desplaçaments en transport públic 

fins els centres de formació de fora 

de la ciutat del centre de treball, 
dels cursos que es realitzin dins de 

l’horari laboral. 

- Personal de Montjuïc: del 
desplaçament en transport públic 

fins els centres de formació de 

Barcelona ciutat que tinguin 

l’origen o el final al centre de 

treball, restant exclosos els 

desplaçaments des de o fins el 
domicili de l’assistent. 

- De forma extraordinària, en cas 

que les necessitats del servei 
impedeixin a l’assistent sortir amb 

temps suficient per arribar al curs 

de formació en transport públic, 

el/la Subdirector/a corresponent 
podrà autoritzar l’abonament del 
taxi fins el centre de formació. 

- L’ Institut no es farà càrrec de la 

resta de taxis, tiquets 

d’aparcament i dinars que no 

estiguin ja inclosos en el curs.


