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REUNIÓ SUBGRUP DE FORMACIÓ 
28 de març de 2012 

 
 

LA FORMACIÓ, UN ESCULL, NO AVANCEM 
 
 
A la reunió assisteix també el  cap de servei de formació del CEJFE 
 
A la reunió anterior de formació ens havien queixat de que l'oferta formativa s'havia 
fet en dates nadalenques i que molta gent no s'havia assabentat. La cap de servei de 
formació del CEJFE ens explica que aquest any es va avançar el procés de selecció, 
donat que tots els anys el programa de formació va començar molt tard, al març com 
a mínim. Hi havia hagut peticions demanant l'avançament. 
 
El programa per serveis penitenciaris es va publicar el dia 19 de desembre: es va 
publicitar 3 vegades als correus corporatius. La data límit d’inscripció va ser el 12 de 
gener. Diuen que solament van tenir 24 queixes i que les tenien quasi totes 
solucionades. 
 
Ens informen que encara queden places a cursos on line, i en breu ens farà arribar 
quines són, per fer-ne difusió i que el personal que tingui interès es pugui inscriure. 
 
ITINERARIS 
 
Ja han publicat la guia d’itinerari formatiu  per a tècnics especialistes. Tenen previst 
publicar abans de l’estiu la guia de psicòlegs i educadors. Faltaria la guia de 
treballadors socials i juristes, dels que ja tenen les competències definides, els queda 
elaborar la guia, que serà després de l’estiu, segons ens comenta. 
 
Les guies són un pla de formació bàsic que serveix d’orientació pel desenvolupament 
de les competències de cada grup, no és obligatori. 
 
CATÀLEG DE FORMACIÓ 
 
Encara s’està dissenyant el famós catàleg de formació. Estem discutint la composició 
de la comissió de formació. Està previst que a la propera reunió del dia 17 d’abril es 
tanqui aquest apartat.  
 
Un cop ens posem d’acord amb la composició, ja començaríem a fer el catàleg,  que 
preveiem que trigarà bastant de temps en estar acabat. 
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CCOO proposarà que, tal i com es vagin acordant els cursos del catàleg, s’apliqui la 
valoració corresponent en els concursos que es vagin fent. Així aconseguiríem que la 
puntuació d’aquests cursos fos la mateixa a partir de la seva aprovació.  
 
NOTA DE LA SUBDIRECTORA  
 
La nota informativa que es va enviar als centres, tot i recollir informació dels acords 
que tenim, està generant moltes interpretacions, el que ha fet que hi hagi problemes 
a l’hora d’aplicar-la. Cada centre fa la seva interpretació, i com no podia ser d’altre 
forma, sempre de manera restrictiva, perjudicant al treballador que ha invertit el seu 
temps i diners per a poder formar-se i així donar un millor servei. 
 
Tornem a demanar que facin una nova nota que sigui suficientment clara, per a que 
no doni peu a aquests problemes. L'Administració no ho té molt clar. Ja es la segona 
reunió en la que parlem d’aquest tema i no ens posem d'acord: l'Administració vol 
que els directors o gerents del centre siguin els que tinguin la gràcia de concedir-nos 
la compensació o no d'un curs. Volen que es demani l'autorització de compensació 
del curs abans de realitzar-lo i deixen a criteri de la direcció de cada centre la 
interpretació de quins són los cursos relacionats amb el teu lloc de treball i quins no.  
 
Els sindicats entenem que la direcció solament t''haurà d'autoritzar si el curs es 
realitzarà dins del teu horari laboral i que tots els cursos de l'oferta del CEFJE de 
Serveis Penitenciaris estan relacionats amb la nostra feina d'una forma o altra. 
 
Ens hem trobat que molts directors estan denegant la compensació de cursos online 
del CEFJE perquè interpreten la nota i no van llegir l'aclariment que va fer el cap de 
servei de RRHH, on es equiparava la formació online a la presencial. Us recordem 
que no solament es compensable la formació de l'Administració. 
 
No ens en sortim. Ens presentaran alguna proposta nova a la reunió del dia 17 
d'abril, això esperem. En tot cas, si us posen traves per a gaudir de la compensació 
dels cursos que heu fet, contacteu amb nosaltres. Han d’acomplir els nostres acords. 
 
Barcelona, 30 de març de 2012. 
 
 

 


