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Acord gaudiment Formació 2013 

 
 
Després de moltes reunions, Sindicats i Administració han arribat a un acord en el si 
de la subcomissió de formació del grup de treball d’àmbit penitenciari, en relació a la 
formació desenvolupada per les organitzacions sindicals i la pròpia Administració 
durant l’any 2013 (la formació corresponent a 2014 encara no ha estat negociada). 
Els punts d’aquest acord són els següents: 
 

 Establiment d’un catàleg de cursos oferts per les organitzacions sindicals 
durant l’any 2013 (Cursos CCOO) 

 

 Compensació de la formació, establerta al catàleg, sol·licitada al centre 
penitenciari i que no s’hagi pogut realitzar al centre de treball per necessitats 
del servei. 
 

 Respecte la formació inclosa al catàleg i realitzada pel personal, es 
compensarà en funció de si va ser autoritzada o denegada pel centre 
penitenciari: 
 

 
o La formació inclosa al catàleg i autoritzada pel centre penitenciari serà 

compensada fins a un màxim de 40 hores per curs. 
 

o La formació inclosa al catàleg i denegada pel centre serà compensada 
fins a un màxim de 30 hores per curs. 

 
 

 

 Es prorroga fins el 30.04.2014 el termini per gaudir de les compensacions 
previstes. 

 
 
 
 
 

https://docs.google.com/a/ccoo.cat/viewer?a=v&pid=sites&srcid=Y2Nvby5jYXR8ZnNjX2FncnVwYWNpb19wcmVzc29uc3xneDozOTFiNzNhODkzZThhNGUw
https://docs.google.com/a/ccoo.cat/viewer?a=v&pid=sites&srcid=Y2Nvby5jYXR8ZnNjX2FncnVwYWNpb19wcmVzc29uc3xneDoxNTgyYjdhZWViZGI3YTVh
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CCOO fa més de sis anys que està demanant un catàleg de formació,  on quedin 
reflectits quins cursos es compensen i als col·lectius que s’adrecen, per a que no 
torni a succeir el que ha passat aquest any 2013 a molts dels treballadors i 
treballadores de presons. 
 
CCOO sempre ha reclamat que l’assistència a la formació no hagi de dependre dels 
criteris dels  gerents dels centres, d’ una forma totalment arbitraria  quins cursos es 
compensen o no, deixant-ho al gerent de cada centre aquesta decisió. Sense un 
criteri unificat a tots els centres,  perquè tot això al cap i a la fi a qui acaba perjudicant 
es al treballador/ra per  manca d’un criteri objectiu. Es més en alguns centres es van 
denegar sistemàticament les compensacions dels cursos argumentant que  si es fan 
fora d’horari laboral no cal compensar aquestes hores. 
 
CCOO  defesa i defensarà sempre que els criteris han de ser objectius, tal com diu 
l’acord : “Els funcionaris adscrits als serveis d’execució penal tindran dret a 40 hores 
anuals de formació especialitzada en relació amb la funció penitenciària”. 
 
Tenim la sensació que la Direcció General no té cap interès per formar als seu 
personal. Algú hauria de ser el responsable de tota aquesta disbauxa, del temps que 
han fet perdre als seus treballadors, del mal clima que ha generat entre la seva 
plantilla , del neguit que suposa voler formar-se i els impediments que la pròpia 
Administració posa a l’exercici efectiu d’aquest dret i la discriminació que es pateix 
entre els mateixos treballadors d’un centre i d’altre. 
 
Barcelona, 16 de gener de 2014 
 
 
Agrupació de Personal Penitenciari 
 

 
 
 
 
 

https://sites.google.com/a/ccoo.cat/fsc_agrupacio_pressons/

