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1ª REUNIÓ SUBCOMISSIÓ FORMACIÓ 2014  

 

Assisteixen, per part de l’administració, Jesús P. cap de Servei de Gestió de RRHH, 
Núria P. cap de Secció de Selecció i Provisió, Ignasi J. Responsable de la Unitat de 
Formació Continua en Execució Penal del CEJFE, Carlos G. cap de l'Àrea de 
Seguretat Penitenciaria.  

Per la part social CATAC, UGT i CCOO. 

En primer lloc i com a qüestió prèvia, CCOO exigim a l'Administració que el punt de 
partida de la subcomissió ha de ser necessàriament on va quedar el 2013, i que tots 
els cursos que van ser reconeguts i valorats com a especialització i adequació a les 
tasques pròpies de cada col·lectiu professional, com a mínim, s'hi han d'autoritzar 
sense cap tipus de dubte i que, en tot cas, s’hauria d’estudiar l’ampliació en molts 
cassos a la resta de col·lectius professionals, permetent la igualtat d’accés i 
progressió al pla de carrera professional, així com la promoció horitzontal i vertical, 
que la llei estableix per a tot funcionari públic.  

L'administració ens respon que estan d'acord, que el que es va reconèixer com a  
formació adequada al treballador es mantindrà, tant la presencial com la que es fa en 
línia.  

CCOO denunciem que alguns gerents amb ganes de protagonisme van totalment en 
contra dels criteris i compensacions que vam acordar amb l'administració. No sabem 
si ho fan dolosament o si és per culpa d'algun tipus de limitació o llacunes de 
coneixements del seu “teòric propi medi”.  

Caldria, potser, que realitzessin un curs formatiu per a desenvolupar adequadament 
aquestes tasques. 

CCOO explica que en els tràmits de sol·licitud d’autorització i compensació hi han 
moltes duplicitats i tràmits sense sentit que cal eliminar, com:  

- Presentació de documentació de temaris per cursos ja valorats i acceptats 
per l'administració (una sol·licitud simple hauria de ser suficient).  

- En cas que el sol·licitant del curs ja consti al col·lectiu específic de 
destinació, sol·licitem l’eliminació del filtre de la primera valoració dels gerents, 
haurien d’autoritzar-ho d’ofici.  
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CCOO aportem les proves documentals de denegacions de compensació de 
formació a companys/es que, tant l'administració com el CEJFE, ha reconegut com a 
relacionada amb les funcions pròpies del lloc de treball. En observar els documents 
es queden sorpresos, ja que no és el que diuen que han traslladat als gerents, i ens 
informen que parlaran amb ells i solucionaran aquests errors. CCOO demanem que 
s’actuï amb celeritat i que es notifiqui als companys el més aviat possible, ja que 
aquests cursos han començat o ho faran aviat.  

CCOO sempre hem defensat la promoció professional i emplacem l'administració a 
que ho respecti. Tots els treballadors tenen dret a la mobilitat horitzontal i vertical. Si 
la formació a la que es vol accedir-hi fa referència a una de les possibles funcions 
que pot desenvolupar un/a treballador/a i està relacionada amb la funció 
penitenciària, qualsevol ha de tenir dret a demanar-la i compensar-la dins del seu 
crèdit  per a la  formació. 

Per què un treballador o treballadora ha de ser discriminat, mitjançant la formació, si 
en un futur volgués canviar les tasqués a desenvolupar, dintre de l'àmbit de presons? 
Per què no port canviar dins del mateix sector per manca de formació?  

Podríem preguntar als responsables actuals de la DG  si han treballat sempre al 
Departament de Justícia, concretament a D.G.S.P. Quan han estat nomenats per 
ocupar càrrecs, les seves funcions han estat relacionades sempre amb aquest àmbit 
exclusivament a tota la seva trajectòria professional? Sense anar més lluny, l’ex-
director Ramon Parés, va passar de presons a ocupar el càrrec de Director General 
d’Emergències: realment té molt a veure una funció amb l’altre? Tenia molta formació 
respecte d’aquest sector quan va ser nomenat? Aquest doble raser s'ha d'acabar. 

CCOO denuncia el greu problema amb la formació en línia: centres de 750 només 
disposen d’un ordinador preparat per poder realitzar formació via telemàtica. Algú pot 
dir amb sinceritat que amb aquestes condicions l’Administració vol de veritat formar al 
seu personal? Potser haurem de demanar protecció al Síndic de Greuges, per aquest 
greu impediment d’accés a la formació i pel greuge comparatiu entre els diferents 
centres. CCOO denunciem l'últim pas, encara més greu, de les direccions d'alguns 
centres: estan donant instruccions al personal funcionari perquè abandoni les 
funcions del lloc de treball. QUINA IRRESPONSABILITAT!!!!!!  

- No tenen en compte les funcions a realitzar als departaments i els seus 
horaris (cadascun diferent i impossible de fer quadrar per a més de 700 
professionals en alguns centres) als períodes específics de l'any en què es 
realitza la formació.  
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- No tenen en compte la duració del curs. Si pretenen que un GSI faci un curs 
al torn de nit, ( impossible, perquè hi ha d'estar garantint la seguretat dels 
interns del seu departament, controlant les alarmes, els interns picant a 
l' intèrfon de les cel·les, realitzant rondes, realitzant sortides mèdiques, 
registrant les instancies, registrant i classificant el correu d'entrada i sortida, 
fent revisions d'espais comuns …) i li diuen que faci 1 hora per torn, i fa 1 nit 
cada 8 dies, trigaria 320 dies per fer 40 hores ... I no superaria el curs per 
estar fora del termini.  

- En interior, posaran en perill als companys que quedin sols, impedint el 
compliment del descans legalment establert.  

- Que faran els professionals quan hagin de realitzar les funcions pròpies, 
(informes, quadrar llibres de serveis, visitar interns, realitzar escorcolls o fer 
vigilància o seguiments d'interns...) Marxaran?? Qui assumirà la 
responsabilitat quant passi alguna cosa que no tingui solució?? 

Demanem a l'administració que resolgui aquest problema i valori les necessitats i les 
casuístiques pròpies del servei. Cal que considerin que les aules de formació han de 
ser pels companys que vulguin realitzar l'activitat formativa en línia fora del seu horari 
laboral i que es compensi, fins al límit de les 40 hores establertes.  

El personal de presons, com qualsevol treballador/ra del sector públic o privat ha de 
tenir cobert el dret a l’accés a la formació, a les quaranta hores, i aquesta formació ha 
de ser compensada sempre que no es realitzi dins la jornada laboral.  

CCOO demanem que posin fi a l’impossible i rocambolesc sistema que estan tractant 
de muntar per a realitzar la formació dins l'horari laboral alguns centres penitenciaris i 
exigim a l’administració, com no pot ser d' altra manera, que garanteixi els criteris que 
va acordar i acordarà la subcomissió de formació. Cal aturar el caos, la pèrdua de 
temps i recursos i, en tot cas, les ridícules reinterpretacions que està provocant 
aquest model. 

Barcelona, 7 d’abril de 2014 

 


