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0.2

PRESENTACIÓ

Des de la Direcció de Serveis de Formació estem convençuts que la formació és una eina clau per fer evolucionar les
organitzacions cap a l'assoliment dels reptes que tenen plantejats. En aquest sentit, el model de gestió de la formació
que proposem es centra en les necessitats organitzatives i en les personals, amb l'objectiu que els empleats dels ens
1

locals assoleixin el seu perfil formatiu . La programació i desenvolupament d'accions formatives sense una anàlisi de
necessitats prèvia té poc recorregut: si les organitzacions deleguen en els empleats la decisió sobre quines accions
formatives cursar podrem tenir professionals molt formats, però possiblement no en el perfil formatiu desitjat. D'aquí
2

la importància de les figures dels Responsables Locals de Formació dels ens locals : la seva missió és canalitzar la
demanda dels empleats públics a partir de les veritables necessitats de cada perfil formatiu.

Altrament, un dels reptes clau en el desplegament del model formatiu de la Diputació de Barcelona és posar a l'abast
dels ens locals mecanismes de rendició de comptes que els permeti obtenir informació sobre la gestió de la formació i
els resultats en llurs entitats, generant més transparència i accessibilitat a la informació dels fons públics que
gestionem. En aquest sentit, la Direcció de Serveis de Formació lliura a la totalitat d’ens locals de la demarcació de
Barcelona adherits al Pla agrupat aquest informe sobre l'execució de la formació en l'exercici 2018.

L’informe que es presenta conté dades i indicadors quantitatius i qualitatius que permeten observar tendències cara a
la presa de decisions: des de l’execució pressupostària sobre la consignació inicial al nombre d’empleats que s’han
format al llarg de l’exercici, des del nombre d’hores de formació realitzades pel personal de l’ens al percentatge
d’empleats formats segons el grup de classificació, entre d’altres.

L’informe permet també comparar les tendències de cada ens amb diferents mitjanes (comarcal, provincial, etc.), la
qual cosa afegeix valor a l’homogeneïtat dels processos decisionals corresponents.

1

Es poden consultar els perfils formatius dels ajuntaments a:
https://www.diba.cat/documents/477802/17669926/MapaLlocsTreball_document_ambenllaços/e6129bfb-a374-4c12-876e5b445edce1a8
2

Veure https://www.diba.cat/web/formacio/resp_formacio
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1. CONSIDERACIONS SOBRE LES DADES INCLOSES EN AQUEST INFORME
La informació que conté aquest document està referida a les accions formatives programades i executades a l’exercici
2018 i gestionades des de la Direcció de Serveis de Formació (DSF) de la Diputació de Barcelona. Aquest matís és
important en tant que tota aquella formació que no estigui registrada per la DSF no està inclosa en aquest document.

La totalitat de dades provenen de les edicions d’accions formatives tancades i avaluades. La participació dels empleats
públics en accions formatives es produeix des de diferents tipologies d'aprenentatge, en funció de les necessitats
temporals de cada àmbit:

•

La formació planificada és aquella que s'inclou en el Banc d’Accions Formatives, fruit de l'anàlisi de necessitats
formatives i parteix d'una planificació sistemàtica, ordenada i coherent.

•

La formació no planificada és aquella que no es pot preveure en el moment d'elaboració del Banc d’Accions
Formatives i té diferents modalitats (formació a mida, formació transversal).

El tractament de la informació en aquest document parteix de l’agregació de la formació planificada, de la formació a
mida i de la formació transversal.

Cal fer referència també, en alguns casos, a la inclusió del programa de certificació de les competències professionals
en l’ús d’eines ofimàtiques, que té com a objectiu acreditar la competència digital dels empleats públics en l’ús del
programari ofimàtic Microsoft Office 2010 (programes Ms Access, Ms Excel, Ms Powerpoint i Ms Word). El seu
tractament és específic en els diferents epígrafs de l’informe.

Per últim, també s’han inclòs, si s’escau, les beques de col·laboració destinades a empleats dels ens locals previstes en
convenis de col·laboració amb entitats públiques. El seu tractament és específic en els diferents epígrafs de l’informe.
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2. CONSIGNACIÓ I EXECUCIÓ PRESSUPOSTÀRIA
3

La Circular sobre el model formatiu de la Diputació de Barcelona estableix que els ens locals de la demarcació de
Barcelona adherits al Pla agrupat de la Diputació de Barcelona parteixen de la consignació d’un crèdit pressupostari
calculat en funció dels nombre d’empleats que tenen adscrits, i que la Direcció de Serveis de Formació vetllarà perquè
aquesta consignació sigui executada a partir dels pertinents càlculs del cost per plaça de cada acció formativa. La
Circular també estableix que els criteris de regulació en l’assignació de places a accions formatives i el seu còmput
pressupostari seran públics mitjançant els mecanismes de comunicació corresponents.

2.1

CONSIGNACIÓ I EXECUCIÓ PRESSUPOSTÀRIA DE L’EXERCICI

Es presenta, en aquest epígraf, la consignació pressupostària inicial, a 1 de gener de 2018, i l’execució pressupostària
en euros, a 31 de desembre de 2018, de l’ens. El gràfic diferencia les dades en tres blocs:
•

La consignació pressupostària provinent dels fons AFEDAP.

•

La consignació pressupostària provinent de la Diputació de Barcelona.

•

La consignació pressupostària total

•

L’execució pressupostària a 31/12

CONSIGNACIÓ I EXECUCIÓ PRESSUPOSTÀRIA DE FORMACIÓ DE L'ENTITAT
EXERCICI 2018
9.000

7.868

8.000

7.000

6.000
5.228

€

5.000

4.000
3.348
3.000

1.880

2.000

1.000

Consignació pressupostària AFEDAP

3

Consignació pressupostària DIBA

Consignació pressupostària total
(DIBA+AFEDAP)

Execució pressupostària 2018

Veure https://www.diba.cat/documents/477802/17793736/01_Circular_2015.pdf/56bf1281-6b60-444d-bc83-b7b53037779c
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2.2

PERCENTATGE COMPARAT D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST

En aquest apartat es reflecteix l’execució pressupostària de l’entitat en termes percentuals i es compara amb tres
mitjanes:

•

La mitjana del tram d’ajuntaments amb plantilles de personal d’entre 101 a 200 empleats.

•

La mitjana de la comarca

•

La mitjana de la província

%

COMPARAT D'EXECUCIÓ PRESSUPOSTÀRIA DE FORMACIÓ

EXERCICI 2018
170%

160%

150%
150%

139%

140%

132%

131%

130%

120%

110%

100%
% execució pressupostària de l'ens

% execució pressupostària mitjana tram
ajuntaments de 101 a 200 empleats
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3. COBERTURA FORMATIVA
Un dels objectius principals de la Direcció de Serveis de Formació i la seva xarxa de referents és la cobertura formativa
del màxim nombre d’empleats dels ens locals. Val a dir que el crèdit pressupostari determina les possibilitats de fer
una distribució el més estesa possible entre la totalitat d’ens locals adherits al Pla agrupat.

3.1

NOMBRE D’EMPLEATS DE L’ENS ASSISTENTS A ACCIONS FORMATIVES

En aquest epígraf es presenten dades de participació en activitats formatives, en nombre absoluts, dels empleats
d’aquest ens durant el 2018. Val a dir que es computa un únic empleat per activitat formativa: si un empleat ha
assistit a més d’una acció formativa es comptabilitza una única vegada. L’objectiu d’aquest apartat és identificar el
nombre d’empleats formats, no el nombre d’edicions que han pogut realitzar.

EMPLEATS ASSISTENTS A ACCIONS FORMATIVES RESPECTE EL TOTAL
EXERCICI 2018
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160

140

Núm.

120

100

80
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60

40
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0
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3.2

PERCENTATGE COMPARAT D’EMPLEATS FORMATS SOBRE EL TOTAL

Aquest apartat permet comprovar el percentatge de cobertura formativa de l’ens, relacionant els empleats formats
respecte la dotació total d’efectius de l’entitat. També es compara amb tres mitjanes:
•

La mitjana del tram d’ajuntaments amb plantilles de personal d’entre 101 a 200 empleats.

•

La mitjana de la comarca

•

La mitjana de la província

%

EMPLEATS FORMATS SOBRE EL TOTAL

EXERCICI 2018
50%

40%

38%
36%
34%
33%

30%

20%

10%

0%
% empleats que han assisit a accions
formatives de l'ens

% empleats formats mitjana tram
ajuntaments de 101 a 200 empleats
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4. HORES DE FORMACIÓ
La coincidència de novetats legislatives, de noves polítiques públiques a impulsar des de l’ens o de necessitats
formatives sobrevingudes comporta la realització de més o menys accions formatives en determinats empleats
públics. En els epígrafs següents es presenten indicadors quantitatius, en primer terme, i qualitatius, en segon, que
permeten analitzar amb detall el comportament d’aquest ens al llarg de 2018.

4.1

HORES DE FORMACIÓ SOBRE EL TOTAL DE PLANTILLA

Es presenta en aquest epígraf la mitjana d’hores de formació efectuades per un empleat de l’ens local, prenent com a
referència el nombre total d’hores de formació i el nombre total de l’ens local. Aquesta mitjana es compara amb:
•

La mitjana del tram d’ajuntaments amb plantilles de personal d’entre 101 a 200 empleats.

•

La mitjana de la comarca

•

La mitjana de la província

HORES DE FORMACIÓ PER EMPLEAT SOBRE EL TOTAL D'EMPLEATS DE L'ENS
EXERCICI 2018
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4.2

HORES DE FORMACIÓ SOBRE ELS EMPLEATS FORMATS

Es presenta en aquest epígraf la mitjana d’hores de formació efectuades per un empleat de l’ens local, prenent com a
referència el nombre total d’hores de formació i el nombre total d’empleats formats. Aquesta mitjana es compara
amb:
•

La mitjana del tram d’ajuntaments amb plantilles de personal d’entre 101 a 200 empleats.

•

La mitjana de la comarca

•

La mitjana de la província

HORES DE FORMACIÓ PER EMPLEAT SOBRE ELS EMPLEATS FORMATS
EXERCICI 2018
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5. FORMACIÓ PER TIPOLOGIA DE DESTINATARI
En aquest epígraf es presenta l’anàlisi del comportament formatiu d’aquest àmbit funcional des de la perspectiva de
les categories professionals o més concretament dels grups de classificació que estableix la normativa vigent (A1, A2,
C1, C2, AP o agrupacions professionals)
El gràfic següent permet observar la distribució percentual dels empleats formats d’aquest ens per cada grup de
classificació que estableix la normativa vigent (A1, A2, C1, C2, AP o agrupacions professionals).

FORMACIÓ PER GRUPS DE CLASSIFICACIÓ
EXERCICI 2018
40%
36%

29%

30%

20%

15%
11%
9%

10%

0%
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Grups de classificació

Informe sobre l’activitat formativa de la Diputació de Barcelona.

11 de 13

6. FORMACIÓ PER ÀMBIT PROMOTOR DE FORMACIÓ
En aquest epígraf es presenta la procedència de la formació rebuda pels empleats de l’ens a partir dels diferents
Àmbits Promotors de Formació de la Diputació de Barcelona. Aquelles àrees corporatives que promouen formació
adreçada als ens locals reben el nom d’Àmbits Promotors de Formació. Són àmbits que, pel seu coneixement tècnic i
contacte amb els ens locals per a la prestació de serveis (recursos tècnics, materials o econòmics), esdevenen agents
col·laboradors amb la Direcció de Serveis de Formació en el disseny i desenvolupament d’accions formatives.: la
connexió entre assessorament i formació és imprescindible per garantir el mateix discurs institucional en les diferents
matèries en què es presta assistència. Es presenta la informació de forma percentual:

Formació per Àmbit Promotor de Formació
Exercici 2018
30%
28%

20%

19%

10%
8%
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0%
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0%
GS Biblioteques

D Relacions Internacionals

GS Salut Pública i Consum

3%
GS Promoció Econòmica i Ocupació

1%

0%

0%
GS Igualtat i Ciutadania

GS Espais Naturals

GS Equipaments, Infraestructures Urbanes

GS Habitatge, Urbanisme i Activitats

GS Infraestructures Viàries i Mobilitat

0%
GS Assistència al Govern Local

G Innovació Digital

G Prevenció i Seguretat

S Assistència Econòmic-Financera

DS Jurídics

Ds Secretaria

DS Tecnologies i Sistemes Corporatius

3%

2%

1%

0%
D SFormació

3%
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3%

GS Medi Ambient

3%

GS Cultura

5%

5%

0%

6%

Àmbits Promotors de Formació
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7. ANNEXOS
Es presenten a continuació dades concretes de l’activitat formativa d’aquest ens. Concretament:
•

El detall d’empleats participants en la formació
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Detall d'empleats participants en la formació
Ajuntament de la Garriga

EXT2018/0113

"Resiliar" es conjuga en present. Promoure la resiliència de les persones gra

Trallero Nve, Paulina

EXT2018/0639

Personal laboral indefinit / A2 (B)

Acreditat

Funcionaris interins / C1 (C)
Funcionaris de carrera / C1 (C)

Acreditat
Acreditat

Personal laboral indefinit / A1 (A)

Acreditat

NO EMPLEAT PÚBLIC

Acreditat

Cicle de seminaris d'actualització jurídica local Josep Maria Esquerda

Torras Junnoy, Mercè

EXT2018/0138

Acreditat

Cicle de formació política per a dones: Feminismes i política

Pérez Farrerons, Carme

JOR2018/0209

Funcionaris de carrera / A2 (B)

Carretons elevadors

Gonzalez Gonzalez, Xavier

EXT2018/1741

Acreditat

Capacitació en la detecció de drogues, substàncies estupefaents i psicotròpi

Arévalo Fernández, Carlos
Martin Luque, Veronica

EXT2018/0933

Funcionaris interins / C1 (C)

Avaluació de plans d'igualtat: eines per a l'elaboració. Nivell II

Branzuela Contreras, Núria

EXT2018/0268

Acreditat

Avaluació de l'acompliment i carrera professional

Salvador Orra, Teresa

EXT2018/0165

Funcionaris de carrera / C1 (C)

Actualització del Reglament General de Protecció de Dades

Lladonosa Guillaumet, Jordi

EXT2018/0922

Acreditat

Actuació policial amb menors

Redondo Pinilla, Isidro

EXT2018/0642

Personal laboral indefinit / C2 (D)

Funcionaris interins / A1 (A)

Acreditat

Coaching integral aplicat als SLO (2n nivell). Compartir, aprendre, practicar i

Ajuntament de la Garriga

EXT2018/0138

Coaching integral aplicat als SLO (2n nivell). Compartir, aprendre, practicar i

Cuní Jutglar, Gerard

EXT2018/0001

Acreditat

Funcionaris interins / C1 (C)
Funcionaris interins / C1 (C)
Funcionaris de carrera / C1 (C)
Funcionaris interins / C1 (C)

Acreditat
Acreditat
Acreditat
Acreditat

Funcionaris de carrera / C1 (C)

Acreditat

Dinàmiques grupals per treballar accions d'orientació i recerca de feina
Personal laboral indefinit / A2 (B)

Acreditat

Funcionaris interins / A1 (A)

No acreditat

Direcció de projectes

Gutiérrez García-Muñoz, Almudena

JOR2018/1233

Acreditat

Curs avançat sobre les modificacions incorporades per les Lieis 39/2015 i 40

Cuní Jutglar, Gerard

EXT2018/0918

Funcionaris de carrera / A1 (A)

Curs avançat de procediment administratiu

Coronado Miguel, Cinta

EXT2018/0147

Acreditat

Personal laboral indefinit / A2 (B)

Alarcos Blanco, Imma
Crespo Esquerra, Maria Queralt
Ferreira Riera, Alfons
Miralles Acosta, Eva

EXT2018/1405

Funcionaris interins / C1 (C)

Comunicació i premsa amb perspectiva de gènere

Riera I Blasi, Sara

EXT2018/0860

Acreditat

Comunicació empàtica

Carreras Arisa, Jordi

EXT2018/0775

Funcionaris interins / A2 (B)

Comptabilitat informatitzada bàsica Sicalwin

Llaberia López, Mireia

EXT2018/0646

Acreditat

Com treure profit a Instagram des dels Serveis de joventut - Taller pràctic

Fernández Pedrosa, Carla

EXT2018/0374

Personal laboral indefinit / A2 (B)

Directrius per a la gestió de l'arbrat urbà a l'espai públic. Divulgació i comun

Ajuntament de la Garriga

JOR2018/1233

Directrius per a la gestió de l'arbrat urbà a l'espai públic. Divulgació i comun

Romo Casasola, Marta

EXT2018/0745

Eines gràfiques per a la participació ciutadana

Riera I Blasi, Sara
Soley, Anna

EXT2018/1860

Personal laboral indefinit / A2 (B)
Personal laboral indefinit / A2 (B)

Acreditat
Acreditat

Personal laboral temporal / A2 (B)

Acreditat

Funcionaris de carrera / C2 (D)

Acreditat

Funcionaris de carrera / C1 (C)

Acreditat

Gestió patrimonial GPA

Coronado Miguel, Cinta

EXT2018/1151

Personal laboral indefinit / A2 (B)
Personal laboral indefinit / A2 (B)

Gestió del padró municipal d'habitants i ús de l'aplicació AGIPH: formació b

Rios Marques, Maria

EXT2018/0371

No acreditat

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

Arijón Vergara, Manuel

EXT2018/0163

Personal laboral indefinit / C1 (C)

Experiències de gestió del comerç urbà

Blancher Pach, Núria

EXT2018/0449

Acreditat

Espais de la Xarxa de Serveis Locals d'Habitatge

Montagut Roquet, Carles
Montagut Roquet, Carles

EXT2018/0782

NO EMPLEAT PÚBLIC

Els fonaments del disseny d'un pla local de joventut

Granados Sanchez, Veronica

EXT2018/0443

Acreditat
Acreditat

Eines per abordar el sexisme en la comunicació dels nostres municipis

Pérez Farrerons, Carme

EXT2018/0494

Acreditat

Funcionaris de carrera / C1 (C)

Acreditat

Gestió urbanística: marc normatiu i principis bàsics d'actuació

Arijón Vergara, Manuel

Funcionaris de carrera / C2 (D)

Acreditat

Ajuntament de la Garriga

EXT2018/0843

Habilitats directives: gestió d'equips

Pérez Simal, Beatriu

EXT2018/0023

Funcionaris de carrera / A1 (A)

Acreditat

Personal laboral indefinit / A2 (B)

Acreditat

Funcionaris de carrera / A2 (B)

Acreditat

Personal laboral indefinit / A2 (B)

Acreditat

Jornada violències masclistes

Branzuela Contreras, Núria

EXT2018/1229

Acreditat

Jornada sobre el desenvolupament local i el patrimoni natural i cultural a Ca

Costa Argemí, Enric

EXT2018/1755

Personal laboral indefinit / A2 (B)

Jornada plenària de la xarxaCORH

Salvador Orra, Teresa

JOR2018/0263

Acreditat
Acreditat

Jornada del Dia Internacional de les Dones

Branzuela Contreras, Núria

EXT2018/1001

Personal laboral indefinit / A2 (B)
Funcionaris interins / C1 (C)

Jornada ASGEL 2018

Mas Parés, Isabel

EXT2018/0621

Acreditat
Acreditat

Jornada 28J. Dia Internacional de l'Orgull LGTBI

Branzuela Contreras, Núria

JOR2018/1230

Personal laboral indefinit / A2 (B)
Personal laboral indefinit / A2 (B)

IX Jornada Tècnica d'Accessibilitat

Estevez Lorenzo, Isabel
Pujal Rodriguez, Cristina

EXT2018/1313

Acreditat

Interpretació de l'actualitat jurídica en l'àmbit educatiu

Pérez Simal, Beatriu
Pérez Simal, Beatriu

JOR2018/1292

Personal laboral indefinit / A2 (B)

Personal laboral indefinit / A2 (B)

Acreditat

Jornada: La llei 18/2017, d'1 d'agost, i la gestió als mercats de venda no sed

Blancher Pach, Núria

Personal laboral temporal / A2 (B)

Acreditat

Ajuntament de la Garriga

EXT2018/1229

Jornada: La llei 18/2017, d'1 d'agost, i la gestió als mercats de venda no sed

Fontanet Giralt, Xavier

EXT2018/0432

Acreditat

Acreditat

Funcionaris interins / C1 (C)

Acreditat

Acreditat

L'art de la supervivència als serveis socials
Personal laboral temporal / A2 (B)

Acreditat

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

Narváez Cases, Xavier

EXT2018/0667

Personal laboral temporal / A2 (B)

Personal laboral temporal / A2 (B)

Jorba Felip, Carla

EXT2018/0945

Funcionaris de carrera / A2 (B)

La intervenció amb famílies en risc social

Jorba Felip, Carla

EXT2018/0111

Acreditat

La importància del manteniment en els equipaments municipals

Pujal Rodriguez, Cristina

EXT2018/0254

Personal laboral temporal / A2 (B)

La gestió de la innovació en el desenvolupament econòmic local

Blancher Pach, Núria

EXT2018/1726

Acreditat
Acreditat

La gestió actual dels recursos humans en l'àmbit públic local: reptes, estratè

Salvador Orra, Teresa

EXT2018/0154

Personal laboral indefinit / A2 (B)
Personal laboral indefinit / A2 (B)

La dinamització comercial als petits municipis

Blancher Pach, Núria

EXT2018/0322

Acreditat

Jornades d'habitatge

Montagut Roquet, Carles
Montagut Roquet, Carles

EXT2018/0781

Funcionaris interins / C1 (C)

Personal laboral indefinit / A2 (B)

Acreditat

Manteniment d'instal·lacions per a conserges

Figuerola Castillo, Enric
Prat Sala, Inés

Personal laboral temporal / C2 (D)
Acreditat
Personal laboral indefinit / Agrupacions profe Acreditat

Ajuntament de la Garriga

EXT2018/1492

Mapes mentals i visual thinking

Blancher Pach, Núria
Calls Rimundi, Núria
Comas Vilaseca, Sònia

JOR2018/1610

Acreditat
Acreditat
Acreditat
Acreditat
Acreditat

Funcionaris interins / C1 (C)

Acreditat

Personal laboral indefinit / A2 (B)

Acreditat

Personal laboral indefinit / A2 (B)

Acreditat

Planificació i organització personal del treball

Crespo Esquerra, Maria Queralt

EXT2018/0783

Personal laboral indefinit / Agrupacions profe
Personal laboral indefinit / Agrupacions profe
Funcionaris de carrera / C2 (D)
Personal laboral indefinit / C2 (D)
Personal laboral indefinit / C2 (D)

PDA Bullying i acompanyament emocional: el paper actiu dels serveis social

Ariza Barbero, Maria Del Carmen

EXT2018/0674

Acreditat
Acreditat

Organització, clima i oferta educativa a les EMM, dansa i centres de les arts

Estruch Brichs, Marta

EXT2018/0267

Personal laboral temporal / Agrupacions prof
Personal laboral indefinit / A1 (A)

Ordre a l'ordinador

Fontanet Giralt, Xavier

EXT2018/0012

Acreditat

Operador de PEMP. Adaptació professional a la norma UNE-59823

Cañizares Checa, Juan Emilio
Fernandez Anello, Carles
Gutierrez Morales, Jesus
Martinez Tibau, Javier
Padilla Martinez, Miguel

EXT2018/0584

Funcionaris de carrera / A2 (B)

Operador de bastides. Adaptació professional a la norma UNE-1004 I RD217

Garcia De La Cruz, Ernest
Gonzalez Gonzalez, Xavier

EXT2018/0671

Acreditat
Acreditat
Acreditat

Novetats dels aspectes pràctics més rellevants en RRHH introduits per la LL

Salvador Orra, Teresa

EXT2018/1275

Personal laboral temporal / A2 (B)
Personal laboral indefinit / A2 (B)
Personal laboral indefinit / A2 (B)

Funcionaris interins / C1 (C)

Planificació urbanística en el teixit comercial

Acreditat

Ajuntament de la Garriga

EXT2018/0783

Planificació urbanística en el teixit comercial

Blancher Pach, Núria

EXT2018/0203

Acreditat

Personal laboral temporal / A2 (B)
Personal laboral indefinit / A2 (B)
Personal laboral indefinit / C2 (D)

Acreditat
Acreditat
Acreditat

Funcionaris interins / C1 (C)

Acreditat

Funcionaris de carrera / A2 (B)

Acreditat

Reparació i manteniment d'elements de fusteria de parcs infantils, bancs i

Miras Costa, Llucià

EXT2018/0249

Personal laboral indefinit / A2 (B)

Redacció d'informes per a tècnics especialistes

Vidal Guardiola, Laia

EXT2018/0978

Acreditat
Acreditat

Qualitat en els equips de treball: mecanismes de millora continua

Masó Anglada, Núria

EXT2018/1655

Personal laboral indefinit / A2 (B)
Funcionaris de carrera / A1 (A)

Promovent actituds positives, minimitzem els riscos dels maltractaments a l

Jorba Felip, Carla
Perramon Cubells, Montse
Trallero Nve, Paulina

EXT2018/1418

Acreditat
Acreditat

Prevenció i tractament de les conductes addictives a les pantalles en adoles

Ariza Barbero, Maria Del Carmen

EXT2018/1158

Personal laboral indefinit / A2 (B)
Personal laboral indefinit / A2 (B)

Pressupostos municipals amb visió de gènere

Branzuela Contreras, Núria
Mas Parés, Isabel

EXT2018/0114

Acreditat

Preparació i gestió de projectes europeus. Bàsic

Fernandez, Carolina
Fernandez, Carolina

EXT2018/0771

Personal laboral temporal / A2 (B)

Personal laboral indefinit / C2 (D)

Acreditat

Selecció d'espècies d'arbrat viari. Anàlisi i disseny de carrers arbrats

Estevez Lorenzo, Isabel

Personal laboral indefinit / A2 (B)

No acreditat

Ajuntament de la Garriga

EXT2018/1100

Sessió d'actualització professional. Reglament (UE) 2016/679 del Parlament

Fernández Pedrosa, Carla

EXT2018/0837

Funcionaris de carrera / A1 (A)

Acreditat

Personal laboral indefinit / C1 (C)

Acreditat

Funcionaris interins / C1 (C)
Funcionaris interins / C1 (C)

Acreditat
Acreditat

Treballs en altura a l'escenari

Vilardebò Miró, Oleguer

JOR2018/1332

Acreditat

Tècniques de redacció de documents administratius

Alarcos Blanco, Imma
RUZ CALLEJON, Eva

EXT2018/0828

Personal laboral indefinit / C2 (D)

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

Granados Sanchez, Veronica

EXT2018/0859

Acreditat

Tècniques de creativitat i innovació

Lara Suriñach, Esther

EXT2018/0689

Funcionaris interins / C1 (C)

Taller de contenció emocional

Manzano Arnau, Elena

EXT2018/0309

Acreditat

Taller d'assertivitat

Masó Anglada, Núria

EXT2018/0681

Funcionaris interins / A2 (B)

Funcionaris interins / Agrupacions profession

Acreditat

Trobada anual GIA. Gestor d'Informació d'ActivitatsTAG#GIA

Vidal Guardiola, Laia

Funcionaris de carrera / A2 (B)

Acreditat

