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1.2

Presentació

L’elaboració dels itineraris formatius dels empleats i empleades de l’Ajuntament de Berga respon a la sol∙licitud,
mitjançant el Catàleg de Serveis de la Diputació de Barcelona, del recurs Assistència tècnica integral en formació.

Aquesta assistència va quedar formalitzada mitjançat un conveni de col∙laboració subscrit entre l’Ajuntament de
Berga i la Diputació de Barcelona el 11 de desembre de 2015 que preveu desenvolupar l’assistència, en matèria de
formació, al llarg de quatre anys.

El procés tècnic seguit per a l’elaboració d’aquests itineraris es basa en el model tècnic de formació de la Direcció de
Serveis de Formació1 i incorporant la realitat i les prioritats dels responsables de formació de l’Ajuntament de Berga.



Identificació dels diferents llocs de treball, verificació de les funcions i responsabilitats dels seus ocupants i
sistematització.



Adequació dels itineraris formatius estàndards d’acord amb les funcions i responsabilitats dels ocupants dels
llocs.



Priorització de les competències i accions formatives que conformen l’itinerari atenent les necessitats
expressades pels responsables municipals.



Elaboració dels itineraris formatius per a cada empleat i empleada de l’Ajuntament de Berga.



Planificació de l’execució de les accions formatives dels itineraris per a quatre anys.

Si bé el lliurament d’aquest informe no finalitza les possibilitats de l’Assistència tècnica integral en formació, sí que
esdevé una fita que ha de permetre un desenvolupament professional dels empleats i empleades de l’Ajuntament de
Berga que reverteixi en una millora, tant de l’organització, com dels serveis que presta a la ciutadania.

1

Podeu consultar‐lo a http://www.diba.cat/web/formacio/com‐
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2.

Itineraris formatius

L’itinerari formatiu d’un lloc de treball conté una sèrie d’accions formatives, ordenades a partir de criteris de
progressiva dificultat o complexitat, necessàries per al correcte desenvolupament de les funcions i responsabilitats del
lloc de treball.

Les accions formatives de l’itinerari cobreixen tot un ventall de competències2 que configuren el perfil professional del
lloc de treball. Per a un perfil professional complet, es treballa amb tres grans grups de competències:



Competències estratègiques de l’administració local. Són les competències professionals que es desprenen de
l’ideari, valors i principis de la funció pública; i sovint presents en la fonamentació que acompanya les lleis que
orienten l’actuació pública.



Competències qualitatives. Són les competències relacionades amb les habilitats personals i socials que orienten
l’actuació dels empleats públics. En aquest grup hi ha dos tipus de competències: les de funció directiva i les
qualitatives transversals.



Competències tècniques. Fan referència a coneixements i habilitats tecnicoprofessionals relacionades amb els
continguts i els entorns de treball en els quals es desenvolupa la professió. Estan classificades en competències
tècniques transversals i competències tècniques específiques o sectorials.

Els itineraris que es presenten a continuació han partit d’aquest marc teòric i estàndard per arribar a adequar‐los als
llocs de treball de l’Ajuntament de Berga i personalitzar‐los d’acord amb els seus ocupants.

2

Entenent com a competència aquella actuació professional manifestada mitjançant comportaments regulars i observables en el

temps, que integra els coneixements, habilitats i actituds necessaris per portar a terme de forma excel∙lent les
responsabilitats, funcions i tasques encomanades en un entorn corporatiu concret
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Direcció de Serveis de Formació

Itineraris formatius
Berga, Ajuntament de

Competència

Lloc de treball

Lloc tipus associat

Acció formativa

Planificat

Atenció Ciutadana/Serveis Centrals
Casas Santiago, Tània

Aux. Adm OAC

Gestor atenció ciutadana

Efectivitat individual

Tècniques de PNL per a la millora de l'eficiència professional

2017

Gestió de processos i e‐administració

Introducció a la gestió i simplificació de la documentació electrònica en els
ens locals

2017

Orientació de servei a la ciutadania

La imatge corporativa en l'atenció a la ciutadania

2018

Gestió i explotació de les dades del padró
municipal d'habitants

Gestió de padró municipal d’habitants: formació per a gestors de padró

2019

Gestió i explotació de les dades del padró
municipal d'habitants

La nova eina del padró d'habitants

2020

Freixas Navarro, Rut

Aux. Adm OAC

Gestor atenció ciutadana

Efectivitat individual

Tècniques de PNL per a la millora de l'eficiència professional

2017

Gestió i explotació de les dades del padró
municipal d'habitants

La nova eina del padró d'habitants

2017

Orientació de servei a la ciutadania

La imatge corporativa en l'atenció a la ciutadania

2018

Gestió de processos i e‐administració

Introducció a la gestió i simplificació de la documentació electrònica en els
ens locals

2019

Gestió i explotació de les dades del padró
municipal d'habitants

Gestió de padró municipal d’habitants: formació per a gestors de padró

2020

Medina Anglada, Dolors

Subalterna

Telefonista / Ordenança

Orientació de servei a la ciutadania

Protecció de dades per a personal que no tracti dades de caràcter personal

2017

Orientació de servei a la ciutadania

Tècniques de distància emocional

2017

Orientació de servei a la ciutadania

Tractament de situacions difícils en l'atenció a la ciutadania

2017

Orientació de servei a la ciutadania

La imatge corporativa en l'atenció a la ciutadania

2018

Orientació de servei a la ciutadania

Atenció telefònica i comunicació

2019

Manteniment i control d'instal∙lacions i
d'edificis

Estalvi energètic a l'edifici on treballo

2020

Torra Freixa, Olga

Subalterna

Telefonista / Ordenança

Orientació de servei a la ciutadania

Protecció de dades per a personal que no tracti dades de caràcter personal

2017

Orientació de servei a la ciutadania

Atenció telefònica i comunicació

2018

Orientació de servei a la ciutadania

La imatge corporativa en l'atenció a la ciutadania

2019

Manteniment i control d'instal∙lacions i
d'edificis

Estalvi energètic a l'edifici on treballo

2020
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Berga, Ajuntament de

Competència

Lloc de treball

Lloc tipus associat

Acció formativa

Planificat

Secretaria‐Serveis Jurídics/Serveis Centrals
Esclusa Cunill, Albert

Tècnic aux. Compres

Tècnic contractació/compres

Gestió de processos i e‐administració

Taller de diagramació i millora de procediments

2017

Planificació i gestió de projectes tècnics a
l’Administració local

Actualització normativa en matèria de règim jurídic i procediment
administratiu

2017

Contractació administrativa

Contractació en el sector públic

2018

Gestió de processos i e‐administració

L'Esquema Nacional de Seguretat (ENS): normativa, fonaments i requisits

2018

Contractació administrativa

L’anàlisi del cicle de vida i la gestió local

2019

Gestió de processos i e‐administració

Gestió per processos a les administracions públiques

2020

Espelt Arregui, Mª Falgàs

Aux. Adm

Auxiliar administratiu

Gestió administrativa

Tècniques de redaccció de documents administratius (av)

2017

Orientació de servei a la ciutadania

Protecció de dades per a personal que tracti dades de caràcter personal

2017

Efectivitat individual

Gestió de les interrupcions

2018

Gestió de processos i e‐administració

Introducció a la gestió i simplificació de la documentació electrònica en els
ens locals

2018

Gestió de processos i e‐administració

Gestió per processos a les administracions públiques

2019

Gestió documental i arxiu

Gestió documental i arxius municipals

2019

Gros Fernández, Ester

Administrativa

Administratiu

Efectivitat individual

Gestió de les interrupcions

2017

Gestió de processos i e‐administració

Introducció a la gestió i simplificació de la documentació electrònica en els
ens locals

2017

Gestió dels arxius municipals

Els arxius municipals davant l'aplicació de la llei 39/2015, d'1 d'octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions publiques

2018

Gestió documental i arxiu

Gestió documental i arxius municipals

2018

Gestió de processos i e‐administració

Gestió per processos a les administracions públiques

2019

Gestió administrativa

Tècniques de redaccció de documents administratius (av)

2020

Lancho Maestre, Esteban

Administratiu

Administratiu

Efectivitat individual

Gestió de les interrupcions

2017

Gestió de processos i e‐administració

Introducció a la gestió i simplificació de la documentació electrònica en els
ens locals

2017

Gestió documental i arxiu

Gestió documental i arxius municipals

2018

Gestió de processos i e‐administració

Gestió per processos a les administracions públiques

2019

Gestió administrativa

Tècniques de redaccció de documents administratius (av)

2020
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Berga, Ajuntament de
Lloc de treball

Lloc tipus associat

Competència

Acció formativa

Pérez Zúñiga, Antoni

Secretari

Secretari / Cap unitat

Planificat

Assessorament i defensa jurídica

Cicle de seminaris d’actualització jurídica local Josep Maria Esquerda 2018

2018

Gestió de processos i e‐administració

L'Esquema Nacional de Seguretat (ENS): normativa, fonaments i requisits

2018

Desenvolupament de persones i equips

Motivació d'equips (av)

2019

Direcció de persones

Conducció de reunions (av)

2020

Portell Peipoch, Marc

Tècnic gestió adm.

Tècnic jurídic / Tècnic organització

Orientació de servei a la ciutadania

Protecció de dades per a personal que tracti dades de caràcter personal

2017

Plans d'autoprotecció

Jornada en matèria d'activitats i protecció civil

2017

Gestió de processos i e‐administració

Implicacions tecnològiques de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment
administratiu comú de les administracions públiques

2018

Planificació i gestió de projectes tècnics a
l’Administració local

Actualització normativa en matèria de règim jurídic i procediment
administratiu

2018

Planificació i gestió de projectes tècnics a
l’Administració local

Propietat intel∙lectual

2019

Gestió de processos i e‐administració

L'Esquema Nacional de Seguretat (ENS): normativa, fonaments i requisits

2020

Reig Marin, Olga

Tècnic gestió adm.

Tècnic contractació/compres / Tècnic
organització

Contractació administrativa

Gestió i millora estratègica de la contractació i execució del SAD dels ens
locals

2017

Orientació de servei a la ciutadania

Introducció a la Responsabilitat social a l'administració local

2017

Planificació i gestió de projectes tècnics a
l’Administració local

Actualització normativa en matèria de règim jurídic i procediment
administratiu

2018

Planificació i gestió de projectes tècnics a
l’Administració local

Propietat intel∙lectual

2018

Gestió de processos i e‐administració

L'Esquema Nacional de Seguretat (ENS): normativa, fonaments i requisits

2019

Contractació administrativa

Contractació en el sector públic

2020
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Berga, Ajuntament de

Competència

Lloc de treball

Lloc tipus associat

Acció formativa

Planificat

Benestar Social/Promo. Dinamització municipal i Servei a les persones
Botella Torres, Xènia

Treballador/a Social

Treballador social

Comprensió interpersonal

Com donar males notícies

2017

Programes d'intervenció social comunitària

Nous models d'intervenció en la lluita contra la pobresa

2017

Habilitats en la intervenció professional en
els serveis socials

Capacitació en la conducció de grups d’usuaris en situació de vulnerabilitat
social

2018

Programes d'intervenció social comunitària

Dignificació dels serveis socials, abordatge dels rumors i sobirania alimentària
per fer front a la pobresa

2018

Habilitats en la intervenció professional en
els serveis socials

Intervenció professional en el treball social: noves necessitats, noves
respostes

2019

Habilitats en la intervenció professional en
els serveis socials

Treball social comunitari en l’àmbit dels serveis socials bàsics

2020

Calderé Santamaria, Glòria

Educador/a Social

Educador social

Habilitats en la intervenció professional en
els serveis socials

Detecció i abordatge de situacions de risc psíquic‐emocional en infants i
adolescents

2017

Projectes i serveis educatius locals

Estratègies per a treballar amb les famílies des del territori

2017

Habilitats en la intervenció professional en
els serveis socials

L’entrevista social segons els perfils dels usuaris

2018

Programes d'actuació davant la violència
masclista

Intervenció amb nens i nenes que pateixen violència masclista

2019

Programes d'actuació davant la violència
masclista

Violència masclista en joves: sensibilització i prevenció de conductes de risc

2020

Capdevila Selga, M. Alba

Treb. Social‐Responsable

Treballador social / Cap unitat

Comprensió interpersonal

Com donar males notícies

2017

Habilitats en la intervenció professional en
els serveis socials

Capacitació en la conducció de grups d’usuaris en situació de vulnerabilitat
social

2017

Direcció de persones

Habilitats directives: Gestió d'equips

2018

Programes d'intervenció social comunitària

Nous models d'intervenció en la lluita contra la pobresa

2018

Habilitats en la intervenció professional en
els serveis socials

Intervenció professional en el treball social: noves necessitats, noves
respostes

2019

Programes d'intervenció social comunitària

Dignificació dels serveis socials, abordatge dels rumors i sobirania alimentària
per fer front a la pobresa

2019

Habilitats en la intervenció professional en
els serveis socials

Treball social comunitari en l’àmbit dels serveis socials bàsics

2020
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Berga, Ajuntament de
Lloc de treball

Lloc tipus associat

Competència

Acció formativa

Costa Gutiérrez, Viridiana

Treballador/a Social

Treballador social

Planificat

Habilitats en la intervenció professional en
els serveis socials

Capacitació en la conducció de grups d’usuaris en situació de vulnerabilitat
social

2017

Programes d'intervenció social comunitària

Dignificació dels serveis socials, abordatge dels rumors i sobirania alimentària
per fer front a la pobresa

2017

Comprensió interpersonal

Com donar males notícies

2018

Programes d'intervenció social comunitària

Nous models d'intervenció en la lluita contra la pobresa

2018

Habilitats en la intervenció professional en
els serveis socials

Intervenció professional en el treball social: noves necessitats, noves
respostes

2019

Habilitats en la intervenció professional en
els serveis socials

Treball social comunitari en l’àmbit dels serveis socials bàsics

2020

Palou Santanera, Esther

Educador/a Social

Educador social

Habilitats en la intervenció professional en
els serveis socials

Detecció i abordatge de situacions de risc psíquic‐emocional en infants i
adolescents

2017

Projectes i serveis educatius locals

Estratègies per a treballar amb les famílies des del territori

2017

Habilitats en la intervenció professional en
els serveis socials

L’entrevista social segons els perfils dels usuaris

2018

Programes d'actuació davant la violència
masclista

Intervenció amb nens i nenes que pateixen violència masclista

2019

Programes d'actuació davant la violència
masclista

Violència masclista en joves: sensibilització i prevenció de conductes de risc

2020

Soler Casadesus, M. Antònia

Treballador/a Familiar

Gestor atenció ciutadana

Efectivitat individual

Tècniques de PNL per a la millora de l'eficiència professional

2017

Gestió i explotació de les dades del padró
municipal d'habitants

La nova eina del padró d'habitants

2017

Orientació de servei a la ciutadania

La imatge corporativa en l'atenció a la ciutadania

2018

Gestió de processos i e‐administració

Introducció a la gestió i simplificació de la documentació electrònica en els
ens locals

2019

Gestió i explotació de les dades del padró
municipal d'habitants

Gestió de padró municipal d’habitants: formació per a gestors de padró

2020

Urbano Mármol, Fca. Carmen

Educador/a Social

Educador social

Habilitats en la intervenció professional en
els serveis socials

Detecció i abordatge de situacions de risc psíquic‐emocional en infants i
adolescents

2017

Projectes i serveis educatius locals

Estratègies per a treballar amb les famílies des del territori

2017

Habilitats en la intervenció professional en
els serveis socials

L’entrevista social segons els perfils dels usuaris

2018

Programes d'actuació davant la violència
masclista

Intervenció amb nens i nenes que pateixen violència masclista

2019

Programes d'actuació davant la violència
masclista

Violència masclista en joves: sensibilització i prevenció de conductes de risc

2020
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Berga, Ajuntament de

Competència

Lloc de treball

Lloc tipus associat

Acció formativa

Planificat

Centre Obert/Promo. Dinamització municipal i Servei a les persones
Miró Montblanch, Rebeca

Educadora Social

Educador social / Monitor centre obert

Habilitats en la intervenció professional en
els serveis socials

Detecció i abordatge de situacions de risc psíquic‐emocional en infants i
adolescents

2017

Habilitats en la intervenció professional en
els serveis socials

L’entrevista social segons els perfils dels usuaris

2018

Projectes i serveis educatius locals

Estratègies per a treballar amb les famílies des del territori

2018

Programes d'actuació davant la violència
masclista

Violència masclista en joves: sensibilització i prevenció de conductes de risc

2019

Programes d'actuació davant la violència
masclista

Intervenció amb nens i nenes que pateixen violència masclista

2020
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Berga, Ajuntament de

Competència

Lloc de treball

Lloc tipus associat

Acció formativa

Planificat

Cultura, patrim. Cultural, educació/Promo. Dinamit.munic. i Serv. persones
Aranda Rioja, Núria

Educador/a Escola Bressol

Mestre escola bressol

Projectes i serveis educatius locals

La pedagogia sistémica a les escoles bressol municipals

2017

Planificació, organització, gestió i avaluació
de centres docents

Primers auxilis per a mestres i educadores d’escoles bressol municipals

2018

Badia Aztarain, M. Lluïsa

Professor EM/Titulats Mitjans

Professor escola

Comprensió interpersonal

Comunicació empàtica

2017

Treball en equip

Treball en equip: en xarxa i relacional

2019

Ballús Marí, Marta

Professor EM/Titulats Mitjans

Professor escola

Comprensió interpersonal

Comunicació empàtica

2017

Treball en equip

Treball en equip: en xarxa i relacional

2019

Barreiro Gorgas, Eva

Educador/a Escola Bressol

Educador

Projectes i serveis educatius locals

La pedagogia sistémica a les escoles bressol municipals

2017

Planificació, organització, gestió i avaluació
de centres docents

Primers auxilis per a mestres i educadores d'escoles bressol municipals

2018

Bella Roma, Montserrat

Professor EM/Titulat Superior

Professor escola

Comprensió interpersonal

Comunicació empàtica

2017

Treball en equip

Treball en equip: en xarxa i relacional

2019

Berenguer Cuyas, Ester
Gestió cultural local

Aux. Biblioteca Municipal
Conèixer millor els públics de la biblioteca

Auxiliar biblioteca
2017
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Berga, Ajuntament de
Lloc de treball

Lloc tipus associat

Competència

Acció formativa

Beringues Algué, Sergi

Professor EM/Titulat Superior

Professor escola

Planificat

Comprensió interpersonal

Comunicació empàtica

2017

Treball en equip

Treball en equip: en xarxa i relacional

2019

Blanqué Herrero, Mònica

Professor EM/Titulats Mitjans

Professor escola

Comprensió interpersonal

Comunicació empàtica

2017

Treball en equip

Treball en equip: en xarxa i relacional

2019

Boixader Casals, Jordi

Professor EM/Titulat Superior

Professor escola

Comprensió interpersonal

Comunicació empàtica

2017

Treball en equip

Treball en equip: en xarxa i relacional

2019

Cadafalch Rabasa, David

Professor EM/Titulat Superior

Professor escola

Comprensió interpersonal

Comunicació empàtica

2017

Treball en equip

Treball en equip: en xarxa i relacional

2019

Call Serra, Maria Lourdes

Educador/a Escola Bressol

Educador

Projectes i serveis educatius locals

La pedagogia sistémica a les escoles bressol municipals

2017

Planificació, organització, gestió i avaluació
de centres docents

Primers auxilis per a mestres i educadores d'escoles bressol municipals

2018

Camposo Camposo, Antoni Josep

Conserge Escolar

Conserge equipament

Manteniment i control d'instal∙lacions i
d'edificis

Manteniment d'instal∙lacions per a conserges

2017

Orientació de servei a la ciutadania

Protecció de dades per a personal que no tracti dades de caràcter personal

2018

Manteniment i control d'instal∙lacions i
d'edificis

Manteniment i eficiència energètica orientat a conserges d'equipaments
esportius

2019

Manteniment i control d'instal∙lacions i
d'edificis

Estalvi energètic a l'edifici on treballo

2020
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Berga, Ajuntament de
Lloc de treball

Lloc tipus associat

Competència

Acció formativa

Casas Cornide, David

Professor EM/Titulat Superior

Professor escola

Planificat

Comprensió interpersonal

Comunicació empàtica

2017

Treball en equip

Treball en equip: en xarxa i relacional

2019

Coma Abelló, Eva

Educador/a Escola Bressol

Mestre escola bressol

Projectes i serveis educatius locals

La pedagogia sistémica a les escoles bressol municipals

2017

Planificació, organització, gestió i avaluació
de centres docents

Primers auxilis per a mestres i educadores d’escoles bressol municipals

2018

Comellas Badia, Gerard

Professor EM/Titulat Superior

Professor escola

Comprensió interpersonal

Comunicació empàtica

2017

Treball en equip

Treball en equip: en xarxa i relacional

2019

Comellas Lorente, Gemma

Aux. Biblioteca Municipal

Auxiliar biblioteca

Gestió cultural local

Conèixer millor els públics de la biblioteca

2017

Planificació i gestió de projectes tècnics a
l'Administració local

Disseny gràfic i material de difusió a les biblioteques

2018

Comellas Rosiñol, Josep

Professor EM/Titulat Superior

Professor escola / Director centre educatiu

Comprensió interpersonal

Comunicació empàtica

2017

Planificació i gestió de projectes tècnics a
l’Administració local

Procediment administratiu

2018

Treball en equip

Treball en equip: en xarxa i relacional

2019

Creus Giró, Marta

Aux. Admin.

Auxiliar administratiu

Gestió administrativa

Tècniques de redaccció de documents administratius (av)

2017

Orientació de servei a la ciutadania

Atenció telefònica i comunicació

2017

Orientació de servei a la ciutadania

La imatge corporativa en l'atenció a la ciutadania

2018

Orientació de servei a la ciutadania

Protecció de dades per a personal que tracti dades de caràcter personal

2019
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Lloc de treball

Lloc tipus associat

Competència

Acció formativa

Escarré Valle, Marcel

Professor EM/Titulat Superior

Professor escola

Planificat

Comprensió interpersonal

Comunicació empàtica

2017

Treball en equip

Treball en equip: en xarxa i relacional

2019

Farrés Tomas, Jordi

Professor EM/Titulat Superior

Professor escola

Comprensió interpersonal

Comunicació empàtica

2017

Treball en equip

Treball en equip: en xarxa i relacional

2019

Fernández Balasch, José

Professor EM/Titulat Superior

Professor escola

Comprensió interpersonal

Comunicació empàtica

2017

Treball en equip

Treball en equip: en xarxa i relacional

2019

Freixa Marceló, Anna

Tècnic aux. Cultura i Educació

Tècnic cultura / Tècnic educació

Orientació de servei a la ciutadania

Habilitats comunicatives i relacionals en la prestació de serveis

2017

Orientació de servei a la ciutadania

Protecció de dades per a personal que tracti dades de caràcter personal

2017

Gestió cultural local

Disseny i producció de projectes culturals

2018

Treball en equip

Eines de treball col∙laboratiu

2019

Gestió cultural local

Producció i exhibició de les arts de carrer

2020

Gabarrós Pey, Montserrat

Professor EM/Titulat Superior

Professor escola

Comprensió interpersonal

Comunicació empàtica

2017

Treball en equip

Treball en equip: en xarxa i relacional

2019

Treball en equip

Conducció de reunions

2020

Grages Casafont, Jordina

Educador/a Escola Bressol

Educador

Projectes i serveis educatius locals

La pedagogia sistémica a les escoles bressol municipals

2017

Planificació, organització, gestió i avaluació
de centres docents

Primers auxilis per a mestres i educadores d'escoles bressol municipals

2018
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Lloc de treball

Lloc tipus associat

Competència

Acció formativa

Huertas Seuba, Daniel

Professor EM/Titulats Mitjans

Professor escola

Planificat

Comprensió interpersonal

Comunicació empàtica

2017

Treball en equip

Treball en equip: en xarxa i relacional

2019

Lancho Leno, Eusebia

Educador/a Escola Bressol

Educador

Projectes i serveis educatius locals

La pedagogia sistémica a les escoles bressol municipals

2017

Planificació, organització, gestió i avaluació
de centres docents

Primers auxilis per a mestres i educadores d'escoles bressol municipals

2018

Lebourgeois Gomez‐Caro, August

Conserge Escolar

Conserge equipament

Orientació de servei a la ciutadania

La imatge corporativa en l'atenció a la ciutadania

2017

Orientació de servei a la ciutadania

Protecció de dades per a personal que no tracti dades de caràcter personal

2018

Manteniment i control d'instal∙lacions i
d'edificis

Manteniment i eficiència energètica orientat a conserges d'equipaments
esportius

2019

Llobet Casas, Xavier

Professor EM/Sense Titulació

Professor escola / Director centre educatiu

Planificació i gestió de projectes tècnics a
l’Administració local

Procediment administratiu

2017

Comprensió interpersonal

Comunicació empàtica

2018

Treball en equip

Treball en equip: en xarxa i relacional

2019

Martí Valls, Elisenda

Professor EM/Titulats Mitjans

Professor escola

Comprensió interpersonal

Comunicació empàtica

2018

Treball en equip

Treball en equip: en xarxa i relacional

2019

Mascaró Montanyà, M. Carme

Professor EM/Titulat Superior

Professor escola

Comprensió interpersonal

Comunicació empàtica

2017

Treball en equip

Treball en equip: en xarxa i relacional

2019
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Lloc de treball

Lloc tipus associat

Competència

Acció formativa

Monterde Segura, Naum

Professor EM/Titulat Superior

Professor escola

Planificat

Comprensió interpersonal

Comunicació empàtica

2017

Treball en equip

Treball en equip: en xarxa i relacional

2019

Montero Gallego, Mònica
Cuina

Pagerols Hernández, Marta

Cuinera Escola Bressol

Cuiner

Higiene i seguretat alimentària

Professor EM/Titulats Mitjans

2017

Professor escola

Comprensió interpersonal

Comunicació empàtica

2017

Treball en equip

Treball en equip: en xarxa i relacional

2019

Planas Gorina, Josep Carles

Professor EM/Titulats Mitjans

Professor escola

Comprensió interpersonal

Comunicació empàtica

2017

Treball en equip

Treball en equip: en xarxa i relacional

2019

Planas Gorina, Xavier

Professor EM/Titulat Superior

Professor escola

Comprensió interpersonal

Comunicació empàtica

2017

Treball en equip

Treball en equip: en xarxa i relacional

2019

Puig Castañé, Queralt

Aux. Adm. Educació i Cultura

Auxiliar administratiu

Gestió administrativa

Procediment administratiu

2017

Treball en equip

Treball en equip: en xarxa i relacional

2018

Gestió administrativa

Contractació en el sector públic

2019
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Lloc de treball

Lloc tipus associat

Competència

Acció formativa

Romero Ontuño, Alberto

Professor EM/Titulat Superior

Professor escola

Planificat

Comprensió interpersonal

Comunicació empàtica

2017

Treball en equip

Treball en equip: en xarxa i relacional

2019

Sabata Freixa, Jordi

Administratiu

Administratiu / Director centre educatiu

Gestió administrativa

Procediment administratiu

2017

Comprensió interpersonal

Comunicació empàtica

2018

Treball en equip

Treball en equip: en xarxa i relacional

2019

Planificació i gestió de projectes tècnics a
l’Administració local

Propietat intel∙lectual

2020

Sánchez Costa, Rosa

Educador/a Escola Bressol

Educador

Projectes i serveis educatius locals

La pedagogia sistémica a les escoles bressol municipals

2017

Projectes i serveis educatius locals

Primers auxilis per a mestres i educadores d’escoles bressol municipals

2018

Sellart Bascompte, Jordi

Professor EM/Titulats Mitjans

Professor escola

Comprensió interpersonal

Comunicació empàtica

2017

Treball en equip

Treball en equip: en xarxa i relacional

2019

Sellart Bascompte, Roger

Professor EM/Titulats Mitjans

Professor escola

Comprensió interpersonal

Comunicació empàtica

2017

Treball en equip

Treball en equip: en xarxa i relacional

2019

Simón Perayre, Neus

Professor EM/Titulat Superior

Professor escola

Comprensió interpersonal

Comunicació empàtica

2017

Treball en equip

Treball en equip: en xarxa i relacional

2019

16 de 52

Berga, Ajuntament de
Lloc de treball
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Simón Vilardaga, Sara

Tècnic aux. Cultura i Educació

Tècnic cultura / Tècnic educació

Planificat

Orientació de servei a la ciutadania

Habilitats comunicatives i relacionals en la prestació de serveis

2017

Orientació de servei a la ciutadania

Protecció de dades per a personal que tracti dades de caràcter personal

2017

Gestió cultural local

Disseny i producció de projectes culturals

2018

Treball en equip

Eines de treball col∙laboratiu

2019

Gestió cultural local

Producció i exhibició de les arts de carrer

2020

Torres Gendrau, Carmen

Directora Escola Bressol

Director centre educatiu / Mestre escola
bressol

Projectes i serveis educatius locals

La pedagogia sistémica a les escoles bressol municipals

2017

Planificació, organització, gestió i avaluació
de centres docents

Primers auxilis per a mestres i educadores d’escoles bressol municipals

2018

Valls Teixidó, Pau

Professor EM/Titulat Superior

Professor escola

Comprensió interpersonal

Comunicació empàtica

2017

Treball en equip

Treball en equip: en xarxa i relacional

2019

Vidal Selga, Esteve

Professor EM/Titulat Superior

Professor escola

Comprensió interpersonal

Comunicació empàtica

2017

Treball en equip

Treball en equip: en xarxa i relacional

2019

Vilaredes Solé, Anna

Educador/a Escola Bressol

Educador

Projectes i serveis educatius locals

La pedagogia sistémica a les escoles bressol municipals

2017

Planificació, organització, gestió i avaluació
de centres docents

Primers auxilis per a mestres i educadores d'escoles bressol municipals

2018

Vilaseca Perramon, Mònica

Professor EM/Titulat Superior

Professor escola

Comprensió interpersonal

Comunicació empàtica

2017

Treball en equip

Treball en equip: en xarxa i relacional

2019
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Lloc de treball

Lloc tipus associat

Acció formativa

Planificat

Esport, Joventut, Lleure i Esdeven./Prom. Dinamit.munic. i Serv. persones
Aberich Miró, Josep

+

Tècnic esports

Programes de dinamització de l'activitat
física i la salut

Normativa d’activitats esportives a l'aire lliure

2017

Programes de dinamització de l'activitat
física i la salut

Organització d'esdeveniments esportius locals: criteris bàsics

2017

Presa de decisions

Anàlisi de problemes i presa de decisions (av)

2018

Serveis i equipaments esportius

Esports 3.0: Recursos audiovisuals i treball al núvol

2018

Programes de dinamització de l'activitat
física i la salut

eHealth i gamificació: noves tecnologies aplicades als programes esportius
locals

2019

Serveis i equipaments esportius

La llei de transparència i entitats esportives: requeriments i eina web

2019

Orientació de servei a la ciutadania

Esport municipal i gènere

2020

Planificació i gestió de projectes tècnics a
l’Administració local

Redacció d'informes per a tècnics especialistes (av)

2020

Vilana Arisó, Janina

Tècnic aux. de Joventut

Tècnic joventut

Planificació i gestió de projectes tècnics a
l’Administració local

Gestió de projectes (sp)

2017

Programes per al desenvolupament
personal i professional dels joves

L’acompanyament en el procés vital dels joves: ajudant el jove a afrontar les
dificultats

2017

Programes d'intervenció social comunitària

Abordatge de la violència filioparental: drogues, joves i les seves famílies

2018

Programes per al desenvolupament
personal i professional dels joves

Seminari professional de polítiques de joventut

2018

Programes per al desenvolupament
personal i professional dels joves

Jornada de Polítiques locals de joventut

2019

Programes per al desenvolupament
personal i professional dels joves

Taller d'elaboració del disseny d'un Pla Local de Joventut (sp)

2019

Influència i persuasió

Persuasió i influència: tècniques i estratègies

2020

Programes per al desenvolupament
personal i professional dels joves

Joves i xarxes: planifiquem per augmentar l'impacte de la comunicació

2020
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Competència

Lloc de treball

Lloc tipus associat

Acció formativa

Planificat

Punt Atenció a la Dona/Promo. Dinamització municipal Servei a les persones
Vargas Castilla, Dolores

Psicòloga

Psicòleg

Programes d'actuació davant la violència
masclista

Abordatge integral de la violències masclistes des de l'àmbit local

2017

Habilitats en la intervenció professional en
els serveis socials

Capacitació en la conducció de grups d'usuaris en situació de vulnerabilitat
social

2018

Planificació i gestió de projectes tècnics a
l’Administració local

Redacció d'informes per a tècnics especialistes

2019

Treball en equip

Eines de treball col∙laboratiu

2020
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Lloc de treball

Lloc tipus associat

Acció formativa

Planificat

Telecentre/Promo. Dinamització municipal Servei a les persones
Parera Rial, Abel

Administratiu

Analista informàtic

Gestió de processos i e‐administració

L'Esquema Nacional de Seguretat (ENS): normativa, fonaments i requisits

2017

Serveis i equipaments informàtics

Seguretat perimetral: planificació i gestió

2017

Planificació i gestió de projectes tècnics a
l’Administració local

Creative Commons i altres tipus de llicències

2018

Treball en equip

Treball en equip: en xarxa i relacional

2019

Planificació i gestió de projectes tècnics a
l’Administració local

Sistemes d'informació geogràfica: QGIS municipal

2020
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Competència

Lloc de treball

Lloc tipus associat

Acció formativa

Planificat

Turisme‐Museu/Promo. Dinamització municipal i Servei a les persones
Freixa Boixader, Marta

Tècnic aux. Turisme i Joventut

Tècnic turisme / Tècnic museu

Comunicació estratègica

Ús professional de les xarxes socials. Elaboració d'un pla de comunicació 2.0
i/o una guia d'usos i estils

2017

Conservació i manipulació d'objectes
patrimonials

Manipulació d'objectes patrimonials especials

2017

Comunicació estratègica

Comunitats virtuals i Community management

2018

Projectes, serveis i equipaments turístics

La sostenibilitat com a eina de màrqueting

2018

Activitats de muntatge i desmuntatge
escènic i de servei de funció

Il∙luminació museogràfica

2019

Projectes, serveis i equipaments turístics

Màrqueting per a destinacions turístiques locals (sp)

2020

Perarnau Cortina, M. Alba

Tècnic aux. Promo.Turística i Museu

Tècnic museu / Tècnic turisme / Director
equipament cultural

Comunicació estratègica

Comunitats virtuals i Community management

2017

Direcció de persones

Habilitats directives: Gestió d'equips

2017

Activitats de muntatge i desmuntatge
escènic i de servei de funció

Il∙luminació museogràfica

2018

Comunicació estratègica

Màrqueting per a destinacions turístiques locals (sp)

2018

Comunicació estratègica

Ús professional de les xarxes socials. Elaboració d'un pla de comunicació 2.0
i/o una guia d'usos i estils

2019

Planificació i gestió de projectes tècnics a
l’Administració local

Gestió de projectes (sp)

2019

Conservació i manipulació d'objectes
patrimonials

Manipulació d'objectes patrimonials especials

2020

Vilardaga Alsina, Jordi

Porter Museu i Edificis Municipals

Conserge equipament / Telefonista /
Informador turístic

Efectivitat individual

Consum responsable i millora ambiental

2017

Orientació de servei a la ciutadania

Protecció de dades per a personal que no tracti dades de caràcter personal

2018

Conservació i manipulació d'objectes
patrimonials

Manipulació d’objectes patrimonials especials

2019

Orientació de servei a la ciutadania

Tècniques de distància emocional

2020

21 de 52

Berga, Ajuntament de

Competència
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Acció formativa

Planificat

Unitat Suport Administ./Promo. Dinamització municipal Servei a les persones
Gutiérrez Burniol, Dúnia

Subaltern/a Serveis Socials

Auxiliar administratiu

Efectivitat individual

Ordre a l'ordinador

2017

Gestió administrativa

Tècniques de redaccció de documents administratius

2018

Habilitats en la intervenció professional en
els serveis socials

La recepció de l'usuari en el marc dels Serveis Socials Bàsics

2019
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Lloc de treball
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Acció formativa

Planificat

Gestió adm. I legalitat urbanística/Serveis Territorials
Garcia Pujals, Joan Manuel

Inspector de via pública

Inspector via pública

Gestió administrativa

Procediment administratiu

2017

Plans d'inspecció i verificació d'activitats

Introducció a la gestió en matèria d'activitats

2018

Plans d'inspecció i verificació d'activitats

Actualització normativa en matèria d'activitats

2019

Plans d'inspecció i verificació d'activitats

GIA. Gestor d’Informació d’Activitats

2020

Guirado Rosiñol, Saida

Aux. Adm.

Auxiliar administratiu

Gestió administrativa

Procediment administratiu

2017

Projectes i actuacions de planejament
urbanístic

Protecció de la legalitat urbanística: Marc normatiu i principis bàsics
d'actuació

2018

Projectes i actuacions de planejament
urbanístic

Gestió Urbanística: Marc normatiu i principis bàsics d'actuació

2019

23 de 52

Berga, Ajuntament de

Competència

Lloc de treball

Lloc tipus associat
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Planificat

intal∙lacions Esportives/Serveis Territorials
Matamala Corbera, Jordi

Operari instal∙lacions esportives

Oficial instal∙lacions esportives

Manteniment sostenible d'instal∙lacions
esportives

Prevenció de la legionel.la en instal.lacions esportives

2017

Obres i acabats de construcció

Coneixements elementals de fontaneria i sanejament

2017

Manteniment i control d'instal∙lacions i
d'edificis

Estalvi energètic a l'edifici on treballo

2018

Manteniment i control d'instal∙lacions i
d'edificis

Reglament elèctric de baixa tensió en locals de pública concurrència

2019

Manteniment i control d'instal∙lacions i
d'edificis

Reparació i manteniment d'instal∙lacions elèctriques i d'elements
d'enllumenat

2020

Mendoza Carrillo, Daniel

Oficial 2ª‐Assentador mercat

Oficial instal∙lacions esportives / Assentador
mercat venda no sedentària

Manteniment sostenible d'instal∙lacions
esportives

Prevenció de la legionel.la en instal.lacions esportives

2017

Obres i acabats de construcció

Coneixements elementals de fontaneria i sanejament

2017

Manteniment i control d'instal∙lacions i
d'edificis

Estalvi energètic a l'edifici on treballo

2018

Manteniment i control d'instal∙lacions i
d'edificis

Reglament elèctric de baixa tensió en locals de pública concurrència

2019

Manteniment i control d'instal∙lacions i
d'edificis

Reparació i manteniment d'instal∙lacions elèctriques i d'elements
d'enllumenat

2020
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Lloc de treball
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Acció formativa

Planificat

Medi Ambient i Serveis Públics/Serveis Territorials
Catllà Sancliments, Andreu

Enginyer tècnic

Enginyer tècnic / Cap unitat

Planificació i gestió de projectes tècnics a
l’Administració local

Contractació en el sector públic

2017

Planificació i gestió de projectes tècnics a
l’Administració local

Procediment administratiu

2017

Activitats de gestió ambiental

Certificació energètica d'edificis

2018

Planificació i gestió de projectes tècnics a
l’Administració local

Redacció d'informes per a tècnics especialistes (av)

2018

Manteniment sostenible d'instal∙lacions
esportives

Mesures d'estalvi energètic en camps de futbol i pavellons poliesportius

2019

Planejament i gestió d'infraestructures
viàries i mobilitat

Accessibilitat. Nova Llei 13/2014 d'accessibilitat

2020
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Lloc de treball

Lloc tipus associat

Acció formativa

Planificat

Planificació Urbanística/Serveis Territorials
Claret Boixader, Pere

Arquitecte

Arquitecte

Planificació i gestió de projectes tècnics a
l’Administració local

Procediment administratiu

2017

Projectes i actuacions de planejament
urbanístic

Planejament Urbanístic: Marc normatiu i principis bàsics d’actuació

2017

Projectes i actuacions de planejament
urbanístic

Gestió Urbanística: Marc normatiu i principis bàsics d’actuació

2018

Planejament i gestió d'infraestructures
viàries i mobilitat

Jornades Tècniques de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i
Mobilitat

2019

Treball en equip

Eines de treball col∙laboratiu

2020
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Planificat

Serveis de manteniment de la ciutat/Serveis Territorials
Almansa Garcia, Amador

Oficial 2ª jardiner

Oficial brigada

Manteniment d'espais verds

Aplicador i manipulador de productes fitosanitaris nivell qualificats

2017

Manteniment d'espais verds

Manteniment de maquinària de jardineria

2018

Manteniment d'espais verds

Instal∙lacions de reg en jardineria pública

2019

Amado Callejon, Ramon

Oficial 2ª obres

Oficial brigada

Pendent establir itinerari quan es reincorpori

Amado Garcia, Antonio

Oficial 2ª obres

Oficial brigada

Obres i acabats de construcció

Coneixements elementals de fontaneria i sanejament

2017

Transport i conducció de vehicles

Carretons elevadors

2019

Brascó Casanova, Joan M.

Oficial 2ª jardiner

Oficial brigada

Manteniment d'espais verds

Instal∙lacions de reg en jardineria pública

2017

Manteniment d'espais verds

Manteniment de maquinària de jardineria

2018

Caldera, Sergi

Oficial electricista

Oficial brigada / Conductor brigada

Obres i acabats de construcció

Coneixements elementals de fontaneria i sanejament

2017

Obres i acabats de construcció

Mantenedor d'àrees de jocs infantils

2018

Transport i conducció de vehicles

Carretons elevadors

2019

Transport i conducció de vehicles

Conducció eficient

2020

Galindo Márquez, Mariano

Oficial 1ª jardiner

Oficial brigada / Encarregat

Programes i mesures de prevenció de riscos
laborals

Curs bàsic de prevenció de riscos laborals

2017

Manteniment d'espais verds

Programació de tasques de manteniment de jardins i espais verds

2018

Manteniment d'espais verds

Manteniment de maquinària de jardineria

2019
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Garcia Bonache, Enrique

Oficial 1ª obres

Oficial brigada

Planificat

Obres i acabats de construcció

Coneixements elementals de fontaneria i sanejament

2017

Obres i acabats de construcció

Mantenedor d'àrees de jocs infantils

2018

Transport i conducció de vehicles

Carretons elevadors

2019

Hernández, Joan

Responsable oficials Instal∙lacions
esportives

Oficial instal∙lacions esportives / Cap colla

Direcció de persones

Gestió del personal de les brigades

2017

Manteniment i control d'instal∙lacions i
d'edificis

Reparació i manteniment d'instal∙lacions elèctriques i d'elements
d'enllumenat

2017

Manteniment sostenible d'instal∙lacions
esportives

Prevenció de la legionel.la en instal.lacions esportives

2018

Obres i acabats de construcció

Coneixements elementals de fontaneria i sanejament

2018

Manteniment i control d'instal∙lacions i
d'edificis

Estalvi energètic a l'edifici on treballo

2019

Manteniment i control d'instal∙lacions i
d'edificis

Reglament elèctric de baixa tensió en locals de pública concurrència

2020

Llinares Hernández, Ramón

Oficial 1ª obres

Oficial brigada

Obres i acabats de construcció

Coneixements elementals de fontaneria i sanejament

2017

Obres i acabats de construcció

Mantenedor d'àrees de jocs infantils

2018

Transport i conducció de vehicles

Carretons elevadors

2019

López Perpinyà, Antoni

Oficial 1ª jardiner

Oficial brigada

Manteniment d'espais verds

Manteniment de maquinària de jardineria

2017

Manteniment d'espais verds

Instal∙lacions de reg en jardineria pública

2018

Manteniment d'espais verds

Aplicador i manipulador de productes fitosanitaris nivell qualificats

2019

López‐Huertas Guillen, Juan José

Oficial 1ª obres

Oficial brigada

Pendent establir itinerari quan es reincorpori
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Martin Pérez, Fernando

Oficial 1ª obres

Oficial brigada

Planificat

Obres i acabats de construcció

Coneixements elementals de fontaneria i sanejament

2017

Obres i acabats de construcció

Mantenedor d'àrees de jocs infantils

2018

Transport i conducció de vehicles

Carretons elevadors

2019

Martin Pérez, José Mª

Oficial 1ª obres

Oficial brigada

Obres i acabats de construcció

Coneixements elementals de fontaneria i sanejament

2017

Obres i acabats de construcció

Mantenedor d'àrees de jocs infantils

2018

Transport i conducció de vehicles

Carretons elevadors

2019

Mas Camprubí, Joaquim

Encarregat Brigada

Encarregat / Oficial brigada

Programes i mesures de prevenció de riscos
laborals

Curs bàsic de prevenció de riscos laborals

2017

Manteniment d'espais verds

Programació de tasques de manteniment de jardins i espais verds

2018

Manteniment d'espais verds

Manteniment de maquinària de jardineria

2019

Senyalització i seguretat viària

Senyalització. Aspectes pràctics

2020

Mateos Alonso, Àngel

Oficial 2ª obres

Oficial brigada

Obres i acabats de construcció

Coneixements elementals de fontaneria i sanejament

2017

Obres i acabats de construcció

Mantenedor d'àrees de jocs infantils

2018

Transport i conducció de vehicles

Carretons elevadors

2019

Mateos Alonso, Cecilio

Oficial 1ª obres

Oficial brigada

Obres i acabats de construcció

Coneixements elementals de fontaneria i sanejament

2017

Obres i acabats de construcció

Mantenedor d'àrees de jocs infantils

2018

Transport i conducció de vehicles

Carretons elevadors

2019

Muixí Puig, Francesc

Oficial 1ª electricista

Oficial brigada

Pendent establir itinerari quan es reincorpori
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Paniagua Paniagua, Juan

Oficial 2ª obres

Oficial brigada

Planificat

Obres i acabats de construcció

Coneixements elementals de fontaneria i sanejament

2017

Transport i conducció de vehicles

Carretons elevadors

2019

Pérez Montoya, Pilar

Oficial 2ª jardiner

Oficial brigada

Manteniment d'espais verds

Instal∙lacions de reg en jardineria pública

2017

Manteniment d'espais verds

Manteniment de maquinària de jardineria

2018

Prat Cardona, Quirze

Oficial 1ª jardiner

Oficial brigada

Manteniment d'espais verds

Manteniment de maquinària de jardineria

2017

Manteniment d'espais verds

Instal∙lacions de reg en jardineria pública

2018

Manteniment d'espais verds

Aplicador i manipulador de productes fitosanitaris nivell qualificats

2019

Pujol Ribera, Amadeu

Oficial 1ª electricista

Oficial brigada

Efectivitat individual

Tècniques de PNL per a la millora de l'eficiència professional

2017

Manteniment i control d'instal∙lacions i
d'edificis

Instal∙lacions de climatització

2018

Manteniment i control d'instal∙lacions i
d'edificis

Reparació i manteniment d'instal∙lacions d'aigua

2019

Manteniment i control d'instal∙lacions i
d'edificis

Reparació i manteniment d'instal∙lacions elèctriques i d'elements
d'enllumenat

2020

Ribera Serra, Joan Mª

Oficial 2ª obres

Oficial brigada / Conserge equipament

Obres i acabats de construcció

Coneixements elementals de fontaneria i sanejament

2017

Treball en equip

Treball en equip: en xarxa i relacional

2018

Transport i conducció de vehicles

Carretons elevadors

2019

Solis Trujillo, David

Oficial 2ª obres

Oficial brigada / Conserge equipament /
Telefonista

Orientació de servei a la ciutadania

Tractament de situacions difícils en l'atenció a la ciutadania

2017

Orientació de servei a la ciutadania

Protecció de dades per a personal que no tracti dades de caràcter personal

2018
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Torner Grandia, Josep

Arquitecte tècnic

Arquitecte tècnic / Cap unitat

Planificat

Direcció de persones

Gestió del personal de les brigades

2017

Planejament i gestió d'infraestructures
viàries i mobilitat

Ferms de carreteres i carrers. Nomenclatura i criteris d'aplicació

2018

Direcció de persones

Habilitats directives: Gestió d'equips

2019

Planificació i gestió de projectes tècnics a
l’Administració local

Redacció d'informes per a tècnics especialistes

2020
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Planificat

Gestió tributària i Rendes/Serveis Econòmics
Gorchs Ureña, Ricard

Tècnic aux. De rendes

Inspector tributari

Planificació i gestió de projectes tècnics a
l’Administració local

Procediment Administratiu

2017

Planificació i gestió de projectes tècnics a
l’Administració local

Sistemes d´Informació Geogràfica: SITMUN bàsic municipal (ol)

2018
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Planificat

Intervenció/Serveis Econòmics
Cárdenas Martínez, Isabel

Administrativa

Administratiu / Tècnic serveis econòmics

Gestió de processos i e‐administració

Introducció a la gestió i simplificació de la documentació electrònica en els
ens locals

2017

Comptabilitat

Gestió digital de la despesa

2018

Gestió administrativa

Procediment administratiu

2019

Garcia Quintana, Júlia

Aux. Adm

Auxiliar administratiu

Orientació de servei a la ciutadania

La imatge corporativa en l'atenció a la ciutadania

2017

Gestió de processos i e‐administració

Introducció a la gestió i simplificació de la documentació electrònica en els
ens locals

2018

Torrents Gonfaus, Florenci

Tècnic gestió mitja

Interventor / Cap servei

Control financer

Compte general i retiment de comptes

2017

Control i gestió pressupostària

Equilibri Econòmic i Estabilitat Pressupostària ‐ 1a part ‐ Pressupost

2017

Control i gestió pressupostària

Equilibri Econòmic i Estabilitat Pressupostària ‐ 2a part ‐ Liquidació

2018

Control i gestió pressupostària

Estabilitat pressupostària a entitats no subjectes a comptabilitat pública

2018

Control i gestió pressupostària

Equilibri Econòmic i Estabilitat Pressupostària ‐ 3a part ‐ Planificació

2019

Gestió patrimonial

Gestió Patrimonial GPA

2020
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Tresoreria i Recaptació/Serveis Econòmics
Noguera Armengol, M. Mercè

Administrativa‐Tresorera

Administratiu / Tresorer

Gestió de processos i e‐administració

Introducció a la gestió i simplificació de la documentació electrònica en els
ens locals

2017

Gestió administrativa

Procediment administratiu

2018

Tresoreria

Gestió de la Tresoreria

2019

Parramon Soler, Marta

Subalterna/Recepcionista

Auxiliar administratiu / Ordenança

Orientació de servei a la ciutadania

La imatge corporativa en l'atenció a la ciutadania

2017

Orientació de servei a la ciutadania

Protecció de dades per a personal que tracti dades de caràcter personal

2018

Potrony Torres, M. Ester

Administrativa

Administratiu

Gestió administrativa

Procediment administratiu

2017

Tresoreria

Gestió de la Tresoreria

2018
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Oficina tècnica i suport administratiu/Seguretat Pública
Carrascosa Vizuete, Ylenia

Administrativa

Administratiu

Orientació de servei a la ciutadania

Habilitats comunicatives i relacionals en la prestació de serveis

2017

Gestió documental i arxiu

Gestió documental i arxius municipals

2018

Gestió administrativa

Tècniques de redaccció de documents administratius

2019

Gestió administrativa

Procediment administratiu

2020
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Policia Local/Seguretat Pública
Abian Martínez, Alejandro

Agents de policia

Agent policia

Actuació policial en trànsit i seguretat viària

Els permisos de conducció de ciutadans estrangers

2017

Actuació policial administrativa i
mediambiental

Normativa i protocols en la inspecció de locals de pública concurrència

2018

Actuació policial en seguretat de persones i
béns

Actualització de dret penal: La jurisdicció penal i els procediments judicials
penals

2019

Álvarez Fernández, José Ángel

Agents de policia

Agent policia / Administratiu

Orientació de servei a la ciutadania

Habilitats comunicatives i relacionals en la prestació de serveis

2017

Gestió administrativa

Tècniques de redaccció de documents administratius

2018

Gestió documental i arxiu

Gestió documental i arxius municipals

2019

Bernal Codina, David

Agents de policia

Agent policia / Administratiu

Orientació de servei a la ciutadania

Habilitats comunicatives i relacionals en la prestació de serveis

2017

Gestió documental i arxiu

Gestió documental i arxius municipals

2018

Gestió administrativa

Tècniques de redaccció de documents administratius

2019

Breganciano Olalla, Joan

Agents de policia

Agent policia

Actuació policial en trànsit i seguretat viària

Els permisos de conducció de ciutadans estrangers

2017

Actuació policial en seguretat de persones i
béns

Actualització de dret penal: La jurisdicció penal i els procediments judicials
penals

2018

Actuació policial administrativa i
mediambiental

Normativa i protocols en la inspecció de locals de pública concurrència

2019

Cabra Espelt, Salvador

Agents de policia

Agent policia

Actuació policial en seguretat de persones i
béns

Actualització de dret penal: La jurisdicció penal i els procediments judicials
penals

2017

Actuació policial administrativa i
mediambiental

Normativa i protocols en la inspecció de locals de pública concurrència

2018

Actuació policial en trànsit i seguretat viària

Els permisos de conducció de ciutadans estrangers

2019

Camps Altarriba, Joan

Caporal de policia

Caporal policia

Actuació policial en seguretat de persones i
béns

Actualització de dret penal: La jurisdicció penal i els procediments judicials
penals

2017

Direcció de persones

Resolució de conflictes a l'equip de treball

2017

Direcció de persones

Habilitats directives: Gestió d'equips

2018

Suport a l'actuació policial

Prevenció de riscos laborals per a comandaments de la policia local

2019
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Carrillo Pérez, Ana Mª

Agents de policia

Agent policia

Planificat

Actuació policial administrativa i
mediambiental

Normativa i protocols en la inspecció de locals de pública concurrència

2017

Actuació policial en seguretat de persones i
béns

Actualització de dret penal: La jurisdicció penal i els procediments judicials
penals

2018

Actuació policial en trànsit i seguretat viària

Els permisos de conducció de ciutadans estrangers

2019

Casas Santiago, Daniel

Agents de policia

Agent policia

Actuació policial en seguretat de persones i
béns

Actualització de dret penal: La jurisdicció penal i els procediments judicials
penals

2017

Actuació policial administrativa i
mediambiental

Normativa i protocols en la inspecció de locals de pública concurrència

2018

Actuació policial en trànsit i seguretat viària

Els permisos de conducció de ciutadans estrangers

2019

Fernández Pardo, Jorge

Agents de policia

Agent policia

Actuació policial en seguretat de persones i
béns

Actualització de dret penal: La jurisdicció penal i els procediments judicials
penals

2017

Actuació policial en trànsit i seguretat viària

Els permisos de conducció de ciutadans estrangers

2018

Actuació policial administrativa i
mediambiental

Normativa i protocols en la inspecció de locals de pública concurrència

2019

Garcia López, Efrén

Agents de policia

Agent policia

Actuació policial administrativa i
mediambiental

Normativa i protocols en la inspecció de locals de pública concurrència

2017

Actuació policial en seguretat de persones i
béns

Actualització de dret penal: La jurisdicció penal i els procediments judicials
penals

2018

Actuació policial en trànsit i seguretat viària

Els permisos de conducció de ciutadans estrangers

2019

Haro Martínez, Agustí

Agents de policia

Agent policia / Administratiu

Orientació de servei a la ciutadania

Habilitats comunicatives i relacionals en la prestació de serveis

2017

Gestió administrativa

Tècniques de redaccció de documents administratius

2018

Gestió documental i arxiu

Gestió documental i arxius municipals

2019

Huesca Vancell, David

Agents de policia

Agent policia

Actuació policial en seguretat de persones i
béns

Actualització de dret penal: La jurisdicció penal i els procediments judicials
penals

2017

Actuació policial administrativa i
mediambiental

Normativa i protocols en la inspecció de locals de pública concurrència

2018

Actuació policial en trànsit i seguretat viària

Els permisos de conducció de ciutadans estrangers

2019
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Penis Jiménez, Manuel

Agents de policia

Agent policia

Planificat

Actuació policial en seguretat de persones i
béns

Actualització de dret penal: La jurisdicció penal i els procediments judicials
penals

2017

Actuació policial administrativa i
mediambiental

Normativa i protocols en la inspecció de locals de pública concurrència

2018

Actuació policial en trànsit i seguretat viària

Els permisos de conducció de ciutadans estrangers

2019

Picas Garcia, José Luis

Agents de policia

Agent policia

Actuació policial en trànsit i seguretat viària

Els permisos de conducció de ciutadans estrangers

2017

Actuació policial en seguretat de persones i
béns

Actualització de dret penal: La jurisdicció penal i els procediments judicials
penals

2018

Actuació policial administrativa i
mediambiental

Normativa i protocols en la inspecció de locals de pública concurrència

2019

Sociats Galera, Jaume

Agents de policia

Agent policia

Actuació policial en seguretat de persones i
béns

Actualització de dret penal: La jurisdicció penal i els procediments judicials
penals

2017

Actuació policial administrativa i
mediambiental

Normativa i protocols en la inspecció de locals de pública concurrència

2018

Actuació policial en trànsit i seguretat viària

Els permisos de conducció de ciutadans estrangers

2019

Sorroche Gomera, Ramon

Caporal de policia

Caporal policia

Direcció de persones

Resolució de conflictes a l'equip de treball

2017

Influència i persuasió

Presentació de la informació, eines de visualització i infografies (sp)

2017

Direcció de persones

Habilitats directives: Gestió d'equips

2018

Influència i persuasió

Tècniques de presentacions orals en públic (sp)

2018

Actuació policial en seguretat de persones i
béns

Actualització de dret penal: La jurisdicció penal i els procediments judicials
penals

2019

Suport a l'actuació policial

El règim disciplinari dels policies locals

2020

Vila Peinado, Miquel

Agents de policia

Agent policia

Actuació policial administrativa i
mediambiental

Normativa i protocols en la inspecció de locals de pública concurrència

2017

Actuació policial en seguretat de persones i
béns

Actualització de dret penal: La jurisdicció penal i els procediments judicials
penals

2018

Actuació policial en trànsit i seguretat viària

Els permisos de conducció de ciutadans estrangers

2019

Vila Sabata, Montserrat

Agents de policia

Agent policia

Actuació policial administrativa i
mediambiental

Normativa i protocols en la inspecció de locals de pública concurrència

2017

Actuació policial en seguretat de persones i
béns

Actualització de dret penal: La jurisdicció penal i els procediments judicials
penals

2018

Actuació policial en trànsit i seguretat viària

Els permisos de conducció de ciutadans estrangers

2019
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Vizuete Catalan, Josefina

Sergent cap de la policia

Sergent policia

Planificat

Direcció de persones

Resolució de conflictes a l'equip de treball

2017

Suport a l'actuació policial

Prevenció de riscos laborals per a comandaments de la policia local

2017

Direcció de persones

Habilitats directives: Gestió d'equips

2018

Influència i persuasió

Presentació de la informació, eines de visualització i infografies (sp)

2019

Suport a l'actuació policial

El règim disciplinari dels policies locals

2020
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Personal eventual confiança/Gabinet tècnic d'Alcaldia
Ferrer Torrent, Meritxell

Tèc.Protocol i Agenda Alcaldia

Tècnic protocol

Orientació de servei a la ciutadania

Habilitats comunicatives i relacionals en la prestació de serveis

2017

Treball en equip

Treball en equip: en xarxa i relacional

2017

Orientació de servei a la ciutadania

Introducció a la Responsabilitat social a l'administració local

2018

Treball en equip

Conducció de reunions (av)

2019

Protocol i relacions institucionals

Com redactar un manual de protocol

2020

Francàs Guillen, Berta

Tècnic/a de comunicació

Tècnic comunicació

Comunicació estratègica

Comunitats virtuals i Community management

2017

Comunicació estratègica

Ús professional de les xarxes socials. Elaboració d'un pla de comunicació 2.0
i/o una guia d'usos i estils. (sp)

2018

Comunicació estratègica

Imatge i reputació corporativa en la era digital

2019

Comunicació estratègica

Elaboració de plans de comunicació a l'organització

2020
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Planificat

TIC/Règim intern
Garcia Rodríguez, Joan Carles
Gestió de processos i e‐administració

L'Esquema Nacional de Seguretat (ENS): normativa, fonaments i requisits

2017

Treball en equip

Conducció de reunions

2017

Gestió de processos i e‐administració

Digitalització de documents administratius: requisits i garanties necessàries

2018

Planificació i gestió de projectes tècnics a
l’Administració local

Gestió de projectes per a gestors tecnològics

2018

Planificació i gestió de projectes tècnics a
l’Administració local

Redacció d'informes per a tècnics especialistes

2019

Treball en equip

Eines de treball col∙laboratiu

2019

Direcció de persones

Habilitats directives: Gestió d'equips

2020

Serveis i equipaments informàtics

Els contractes d'externalització de bens i serveis informàtics

2020

Garrido Vilajuana, Frederic

Tècnic Aux. Noves Tecnologies

Operador informàtic

Gestió de processos i e‐administració

Digitalització de documents administratius: requisits i garanties necessàries

2017

Treball en equip

Treball en equip: en xarxa i relacional

2017

Gestió de processos i e‐administració

L'Esquema Nacional de Seguretat (ENS): normativa, fonaments i requisits

2018

Gestió de processos i e‐administració

L'ús dels certificats electrònics en l'administració pública

2019

Treball en equip

Eines de treball col∙laboratiu

2020

Molina Pey, Albert

Tècnic Aux. Noves Tecnologies

Analista informàtic

Serveis i equipaments informàtics

Seguretat perimetral: planificació i gestió

2017

Gestió de processos i e‐administració

Digitalització de documents administratius: requisits i garanties necessàries

2018

Gestió de processos i e‐administració

L'Esquema Nacional de Seguretat (ENS): normativa, fonaments i requisits

2019

Planificació i gestió de projectes tècnics a
l’Administració local

Creative Commons i altres tipus de llicències

2020
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Competència

Lloc de treball

Lloc tipus associat

Acció formativa

Planificat

Recursos Humans/Règim Intern
Font Llobregat, Carles

Tècnic RRHH

Tècnic recursos humans / Tècnic prevenció
riscos laborals

Planificació i gestió de projectes tècnics a
l’Administració local

Gestió de projectes (sp)

2017

Presa de decisions

Mapes mentals i visual thinking

2017

Planificació i gestió de projectes tècnics a
l’Administració local

Elaboració de memòries de gestió

2018

Treball en equip

Conducció de reunions (av)

2018

Comunicació estratègica

La comunicació interna a les organitzacions

2019

Gestió de recursos humans

Situacions administratives

2019

Planificació dels recursos humans

Instruments de recursos humans i valoració de llocs de treball

2020

Planificació i gestió de projectes tècnics a
l’Administració local

Actualització normativa en matèria de règim jurídic i procediment
administratiu

2020

Salinas Bergel, Laura

Aux. Adm RRHH

Auxiliar administratiu

Gestió de recursos humans

Taller de gestió de recursos humans: places i llocs

2017

Gestió de recursos humans

Taller de gestió de recursos humans: registre de personal

2017

Gestió de processos i e‐administració

Gestió per processos a les administracions públiques

2018

Gestió de recursos humans

Gestió de nòmina i seguretat social

2018

Gestió de recursos humans

Gestió de la incapacitat temporal

2019

Efectivitat individual

Tècniques de PNL per a la millora de l'eficiència professional

2020
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3.

Planificació de la formació

La realització de les accions contingudes als itineraris formatius per als empleats i empleades de l’Ajuntament de
Berga es preveu que es porti a terme durant quatre anys.

La planificació que es presenta té per objectiu principal facilitar, a partir de la previsió i el càlcul previ, que les
persones puguin participar en les accions formatives que formen part del seu itinerari.

Aquesta planificació s’ajusta a la consignació per a formació corresponent a l’Ajuntament de Berga.

En previsió que puguin aparèixer novetats normatives o altres transformacions que generin noves necessitats
formatives, la planificació s’inicia el 2017 comptant amb el 175,32% de la consignació però aquest percentatge va
disminuint progressivament fins a la ratlla del 55,74% el 2020. És d’esperar que aquest espai l’ocupin accions
formatives sorgides de noves necessitats de l’Ajuntament de Berga o bé a partir de noves propostes formatives des de
la Direcció de Serveis de Formació.

Des de la Direcció de Serveis de Formació, mitjançant els referents DSF3 i en col∙laboració amb els responsables de
formació de l’Ajuntament de Berga, es farà un seguiment d’aquesta planificació per incorporar‐hi els ajustos que
convinguin.

3

Podeu consultar el nom del vostre referent DSF a http://www.diba.cat/web/formacio/referent‐dsf
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Nº Empleats: 139

Acció formativa

Crèdit presupostàri: 4.933,95 €
Places Pendents Any 2016 Any 2017

Any 2018

Any 2019

Any 2020

Abordatge de la violència filioparental: drogues, joves i les seves famílies

1

0

0

1

0

0

Abordatge integral de la violències masclistes des de l'àmbit local

1

0

1

0

0

0

Accessibilitat. Nova Llei 13/2014 d'accessibilitat

1

0

0

0

0

1

Actualització de dret penal: La jurisdicció penal i els procediments judicials penals

15

0

7

6

2

0

Actualització normativa en matèria d'activitats

1

0

0

0

1

0

Actualització normativa en matèria de règim jurídic i procediment administratiu

4

0

1

2

0

1

Anàlisi de problemes i presa de decisions (av)

1

0

0

1

0

0

Aplicador i manipulador de productes fitosanitaris nivell qualificats

3

0

1

0

2

0

Atenció telefònica i comunicació

3

0

1

1

1

0

Capacitació en la conducció de grups d’usuaris en situació de vulnerabilitat social

3

0

2

1

0

0

Capacitació en la conducció de grups d'usuaris en situació de vulnerabilitat social

1

0

0

1

0

0

Carretons elevadors

10

0

0

0

10

0

Certificació energètica d'edificis

1

0

0

1

0

0

Cicle de seminaris d’actualització jurídica local Josep Maria Esquerda 2018

1

0

0

1

0

0

Com donar males notícies

3

0

2

1

0

0

Com redactar un manual de protocol

1

0

0

0

0

1

Compte general i retiment de comptes

1

0

1

0

0

0

Comunicació empàtica

30

0

27

3

0

0

Comunitats virtuals i Community management

3

0

2

1

0

0
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Acció formativa

Places Pendents Any 2016 Any 2017

Any 2018

Any 2019

Any 2020

Conducció de reunions

2

0

1

0

0

1

Conducció de reunions (av)

3

0

0

1

1

1

Conducció eficient

1

0

0

0

0

1

Coneixements elementals de fontaneria i sanejament

13

0

12

1

0

0

Conèixer millor els públics de la biblioteca

2

0

2

0

0

0

Consum responsable i millora ambiental

1

0

1

0

0

0

Contractació en el sector públic

4

0

1

1

1

1

Creative Commons i altres tipus de llicències

2

0

0

1

0

1

Curs bàsic de prevenció de riscos laborals

2

0

2

0

0

0

Detecció i abordatge de situacions de risc psíquic‐emocional en infants i adolescents

4

0

4

0

0

0

Digitalització de documents administratius: requisits i garanties necessàries

3

0

1

2

0

0

Dignificació dels serveis socials, abordatge dels rumors i sobirania alimentària per fer front a l

3

0

1

1

1

0

Disseny gràfic i material de difusió a les biblioteques

1

0

0

1

0

0

Disseny i producció de projectes culturals

2

0

0

2

0

0

eHealth i gamificació: noves tecnologies aplicades als programes esportius locals

1

0

0

0

1

0

Eines de treball col∙laboratiu

6

0

0

0

3

3

El règim disciplinari dels policies locals

2

0

0

0

0

2

Elaboració de memòries de gestió

1

0

0

1

0

0

Elaboració de plans de comunicació a l'organització

1

0

0

0

0

1
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Acció formativa

Places Pendents Any 2016 Any 2017

Any 2018

Any 2019

Any 2020

Els arxius municipals davant l'aplicació de la llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment adm

1

0

0

1

0

0

Els contractes d'externalització de bens i serveis informàtics

1

0

0

0

0

1

Els permisos de conducció de ciutadans estrangers

13

0

3

1

9

0

Equilibri Econòmic i Estabilitat Pressupostària ‐ 1a part ‐ Pressupost

1

0

1

0

0

0

Equilibri Econòmic i Estabilitat Pressupostària ‐ 2a part ‐ Liquidació

1

0

0

1

0

0

Equilibri Econòmic i Estabilitat Pressupostària ‐ 3a part ‐ Planificació

1

0

0

0

1

0

Esport municipal i gènere

1

0

0

0

0

1

Esports 3.0: Recursos audiovisuals i treball al núvol

1

0

0

1

0

0

Estabilitat pressupostària a entitats no subjectes a comptabilitat pública

1

0

0

1

0

0

Estalvi energètic a l'edifici on treballo

6

0

0

2

1

3

Estratègies per a treballar amb les famílies des del territori

4

0

3

1

0

0

Ferms de carreteres i carrers. Nomenclatura i criteris d'aplicació

1

0

0

1

0

0

Gestió de la incapacitat temporal

1

0

0

0

1

0

Gestió de la Tresoreria

2

0

0

1

1

0

Gestió de les interrupcions

3

0

2

1

0

0

Gestió de nòmina i seguretat social

1

0

0

1

0

0

Gestió de padró municipal d’habitants: formació per a gestors de padró

3

0

0

0

1

2

Gestió de projectes (sp)

3

0

2

0

1

0

Gestió de projectes per a gestors tecnològics

1

0

0

1

0

0
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Places Pendents Any 2016 Any 2017

Any 2018

Any 2019

Any 2020

Gestió del personal de les brigades

2

0

2

0

0

0

Gestió digital de la despesa

1

0

0

1

0

0

Gestió documental i arxius municipals

7

0

0

4

3

0

Gestió i millora estratègica de la contractació i execució del SAD dels ens locals

1

0

1

0

0

0

Gestió Patrimonial GPA

1

0

0

0

0

1

Gestió per processos a les administracions públiques

5

0

0

1

3

1

Gestió Urbanística: Marc normatiu i principis bàsics d’actuació

1

0

0

1

0

0

Gestió Urbanística: Marc normatiu i principis bàsics d'actuació

1

0

0

0

1

0

GIA. Gestor d’Informació d’Activitats

1

0

0

0

0

1

Habilitats comunicatives i relacionals en la prestació de serveis

7

0

7

0

0

0

Habilitats directives: Gestió d'equips

7

0

1

4

1

1

Higiene i seguretat alimentària

1

0

1

0

0

0

Il∙luminació museogràfica

2

0

0

1

1

0

Imatge i reputació corporativa en la era digital

1

0

0

0

1

0

Implicacions tecnològiques de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu c

1

0

0

1

0

0

Instal∙lacions de climatització

1

0

0

1

0

0

Instal∙lacions de reg en jardineria pública

5

0

2

2

1

0

Instruments de recursos humans i valoració de llocs de treball

1

0

0

0

0

1

Intervenció amb nens i nenes que pateixen violència masclista

4

0

0

0

3

1
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Places Pendents Any 2016 Any 2017

Any 2018

Any 2019

Any 2020

Intervenció professional en el treball social: noves necessitats, noves respostes

3

0

0

0

3

0

Introducció a la gestió en matèria d'activitats

1

0

0

1

0

0

Introducció a la gestió i simplificació de la documentació electrònica en els ens locals

9

0

5

2

2

0

Introducció a la Responsabilitat social a l'administració local

2

0

1

1

0

0

Jornada de Polítiques locals de joventut

1

0

0

0

1

0

Jornada en matèria d'activitats i protecció civil

1

0

1

0

0

0

Jornades Tècniques de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat

1

0

0

0

1

0

Joves i xarxes: planifiquem per augmentar l'impacte de la comunicació

1

0

0

0

0

1

L’acompanyament en el procés vital dels joves: ajudant el jove a afrontar les dificultats

1

0

1

0

0

0

L’anàlisi del cicle de vida i la gestió local

1

0

0

0

1

0

L’entrevista social segons els perfils dels usuaris

4

0

0

4

0

0

La comunicació interna a les organitzacions

1

0

0

0

1

0

La imatge corporativa en l'atenció a la ciutadania

9

0

3

5

1

0

La llei de transparència i entitats esportives: requeriments i eina web

1

0

0

0

1

0

La nova eina del padró d'habitants

3

0

2

0

0

1

La pedagogia sistémica a les escoles bressol municipals

9

0

9

0

0

0

La recepció de l'usuari en el marc dels Serveis Socials Bàsics

1

0

0

0

1

0

La sostenibilitat com a eina de màrqueting

1

0

0

1

0

0

L'Esquema Nacional de Seguretat (ENS): normativa, fonaments i requisits

8

0

2

3

2

1
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Places Pendents Any 2016 Any 2017

Any 2018

Any 2019

Any 2020

L'ús dels certificats electrònics en l'administració pública

1

0

0

0

1

0

Manipulació d’objectes patrimonials especials

1

0

0

0

1

0

Manipulació d'objectes patrimonials especials

2

0

1

0

0

1

Mantenedor d'àrees de jocs infantils

7

0

0

7

0

0

Manteniment de maquinària de jardineria

7

0

2

3

2

0

Manteniment d'instal∙lacions per a conserges

1

0

1

0

0

0

Manteniment i eficiència energètica orientat a conserges d'equipaments esportius

2

0

0

0

2

0

Mapes mentals i visual thinking

1

0

1

0

0

0

Màrqueting per a destinacions turístiques locals (sp)

2

0

0

1

0

1

Mesures d'estalvi energètic en camps de futbol i pavellons poliesportius

1

0

0

0

1

0

Motivació d'equips (av)

1

0

0

0

1

0

Normativa d’activitats esportives a l'aire lliure

1

0

1

0

0

0

Normativa i protocols en la inspecció de locals de pública concurrència

13

0

4

6

3

0

Nous models d'intervenció en la lluita contra la pobresa

3

0

1

2

0

0

Ordre a l'ordinador

1

0

1

0

0

0

Organització d'esdeveniments esportius locals: criteris bàsics

1

0

1

0

0

0

Persuasió i influència: tècniques i estratègies

1

0

0

0

0

1

Planejament Urbanístic: Marc normatiu i principis bàsics d’actuació

1

0

1

0

0

0

Presentació de la informació, eines de visualització i infografies (sp)

2

0

1

0

1

0
49 de 52

Direcció de Serveis de Formació

Informe planificació global d'itineraris de formació

Berga, Ajuntament de
Data: 21/03/2017 13:21:48

Nº Empleats: 139

Acció formativa

Crèdit presupostàri: 4.933,95 €
Places Pendents Any 2016 Any 2017

Any 2018

Any 2019

Any 2020

Prevenció de la legionel.la en instal.lacions esportives

3

0

2

1

0

0

Prevenció de riscos laborals per a comandaments de la policia local

2

0

1

0

1

0

Primers auxilis per a mestres i educadores d’escoles bressol municipals

4

0

0

4

0

0

Primers auxilis per a mestres i educadores d'escoles bressol municipals

5

0

0

5

0

0

Procediment administratiu

13

0

9

2

1

1

Producció i exhibició de les arts de carrer

2

0

0

0

0

2

Programació de tasques de manteniment de jardins i espais verds

2

0

0

2

0

0

Propietat intel∙lectual

3

0

0

1

1

1

Protecció de dades per a personal que no tracti dades de caràcter personal

6

0

2

4

0

0

Protecció de dades per a personal que tracti dades de caràcter personal

6

0

4

1

1

0

Protecció de la legalitat urbanística: Marc normatiu i principis bàsics d'actuació

1

0

0

1

0

0

Redacció d'informes per a tècnics especialistes

3

0

0

0

2

1

Redacció d'informes per a tècnics especialistes (av)

2

0

0

1

0

1

Reglament elèctric de baixa tensió en locals de pública concurrència

3

0

0

0

2

1

Reparació i manteniment d'instal∙lacions d'aigua

1

0

0

0

1

0

Reparació i manteniment d'instal∙lacions elèctriques i d'elements d'enllumenat

4

0

1

0

0

3

Resolució de conflictes a l'equip de treball

3

0

3

0

0

0

Seguretat perimetral: planificació i gestió

2

0

2

0

0

0

Seminari professional de polítiques de joventut

1

0

0

1

0

0
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Senyalització. Aspectes pràctics

1

0

0

0

0

1

Sistemes d´Informació Geogràfica: SITMUN bàsic municipal (ol)

1

0

0

1

0

0

Sistemes d'informació geogràfica: QGIS municipal

1

0

0

0

0

1

Situacions administratives

1

0

0

0

1

0

Taller de diagramació i millora de procediments

1

0

1

0

0

0

Taller de gestió de recursos humans: places i llocs

1

0

1

0

0

0

Taller de gestió de recursos humans: registre de personal

1

0

1

0

0

0

Taller d'elaboració del disseny d'un Pla Local de Joventut (sp)

1

0

0

0

1

0

Tècniques de distància emocional

2

0

1

0

0

1

Tècniques de PNL per a la millora de l'eficiència professional

5

0

4

0

0

1

Tècniques de presentacions orals en públic (sp)

1

0

0

1

0

0

Tècniques de redaccció de documents administratius

5

0

0

3

2

0

Tècniques de redaccció de documents administratius (av)

4

0

2

0

0

2

Tractament de situacions difícils en l'atenció a la ciutadania

2

0

2

0

0

0

Treball en equip: en xarxa i relacional

35

0

2

2

31

0

Treball social comunitari en l’àmbit dels serveis socials bàsics

3

0

0

0

0

3

Ús professional de les xarxes socials. Elaboració d'un pla de comunicació 2.0 i/o una guia d'us

2

0

1

0

1

0

Ús professional de les xarxes socials. Elaboració d'un pla de comunicació 2.0 i/o una guia d'us

1

0

0

1

0

0

Violència masclista en joves: sensibilització i prevenció de conductes de risc

4

0

0

0

1

3
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Places Pendents Any 2016 Any 2017

Total
% Aprox. Crèdit

479

0

Any 2018

Any 2019

Any 2020

173

127

124

55

175,32%

128,70%

125,66%

55,74%
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