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REUNIÓ SUBGRUP FORMACIÓ 4 DE JUNY DE 2012 

 

CATÀLEG 

S’inicia la reunió per veure si d’una vegada tanquem l’elaboració del catàleg de 
formació que s’utilitzarà pels concursos. 

D’acord amb la seva proposta, quan no ens posem d’acord entre les dues parts al 
valorar un curs, intervindria el Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada 
(d’ara en endavant CEFJE) que elaboraria un informe sobre la relació del curs amb el 
lloc de treball, en tot cas, l’Administració diu que si de totes formes  no hi hagués 
acord desprès de l’informe emès pel CEFJE, ella seria qui decidiria. CCOO protestem 
i manifestem que no estem d’acord en que es pugui prendre la decisió final de forma 
tant arbitraria. Donat que és un dels punts on vàrem quedar l’últim dia encallats, 
optem per a continuar avançant, ja que els centres treballadors continuen patint la 
voluntat del gerent de torn de cada centre, sense que hi hagi un criteri objectiu.   

L’elaboració del catàleg, s’iniciarà amb l’oferta formativa d’aquest any 2012 i anirem 
retrocedint. Els cursos a valorar seran els del CEJFE, les de l’Escola de 
l’Administració Pública, les impartides per centres homologables a l’EAP (universitats, 
Parlament de Catalunya, col·legis professionals , institucions publiques d’àmbit 
estatal o internacional dedicades a la formació de personal de les AAPP i les dels 
fons AFCAP  dels sindicats. 

En el catàleg també s’establiria la relació genèrica del curs amb el lloc de treball, per 
exemple si és per GO, GSI, GAM prestacions, etc. 

 

COMPENSACIÓ DE LES HORES DE FORMACIÓ 

CCOO exposa els problemes en que s’estan trobant els treballadors als centres, on 
s’han estat denegant sistemàticament les compensacions dels cursos argumentant 
que fan fora d’horari laboral, és evident que si un curs s’imparteix pel matí i soc 
treballador del torn de tarda, sempre el faré fora de l’horari laboral i segons la seva 
interpretació mai tindre dret a la compensació horària. 
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Segons van acordar a la darrera subcomissió de formació, es compensarà la 
formació del CEJFE i  la resta d’estaments del punt anterior dirigida a actualització i 
aprofundiment en el lloc de treball ocupat, fins al límit de les 40 hores. Si l’activitat 
formativa coincideix amb l’horari laboral s’autoritzarà la seva assistència i si no es 
compensarà a posteriori, sempre que s’hagi sol·licitat prèviament aquesta 
compensació. Ens queixem que alguns centres deneguen la compensació horària i 
els representants de l’administració diuen que no han enviat cap nota al respecte tot i 
que alguns comandaments continuen denegant la compensació que no coincideix 
amb l’horari laboral. 

L’Administració es compromet a revisar els casos concrets de denegació  i a 
compensar tots els que siguin adients. 

FORMACIÓ PERSONAL CAP DE  SETMANA 

Punt i apart és la compensació dels cursos del personal que treballen els caps de 
setmana, que segons ens van dir a la reunió de comissió de seguiment no els 
compensaria cap hora ja que segons ells tenen temps suficient per fer formació amb 
l’horari que tenen. CCOO no compartim aquesta interpretació i crèiem que s’està fent 
un discriminació vers aquest personal. Els representants de l’Administració que han 
vingut a la subcomissió no tenen potestat per a prendre decisions al respecte, 
encomiant-nos a dur el punt a la comissió de seguiment.   

FORMACIÓ ON LINE 

La seva pretensió és que es faci dins de l’horari laboral, els expliquem que és molt 
complicat, ja que normalment als centres estem justos de personal i no es podrà 
garantir al personal d’interior que tindrà una franja horària per tal de desplaçar-se a 
un espai adequat i amb connexió a internet. 

Estan disposats a compensar les hores de formació online, relacionada amb el lloc  
de treball, sempre i quan es demostri que no es pot fer dins l’horari laboral i en 
condicions òptimes. CCOO demanem que es compensin els cursos que ja estan 
finalitzats i que no s’han pogut realitzar en hores de treball encara que ja estaven 
autoritzades. L’administració diu que estudiïn cada cas en els propis centres. 

Creiem que estan fent perdre el temps al personal,haurien de definir el model 
penitenciari que pretenen, quan mal dades diuen que els problemes els generem 
nosaltres per manca de formació (motí 2004) i ara que el personal ha entrat a integrar 
la formació continua com una millora en la qualitat del servei que prestem, volen que 
la deixem de fer, ficant tots els pals a les rodes que poden.  


