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REUNIÓ SUBGRUP FORMACIÓ 17.04.2012 
 

 
Per part de l'Administració assisteixen el cap de servei de RRHH i el cap de servei de 
Selecció. Per part sindical CCOO, CATAC i UGT. 
 
Aquesta ja és la tercera reunió sobre aquest tema que es fa en poc temps i la veritat, 
avancem molt poc a poc. A més a més, l’Administració està representada per caps 
de servei que poden prendre poques decisions i que venen amb una consigna molt 
clara: retallar dies d’on sigui. Ens deixen molt clar que no valen els automatismes 
com fins ara, el gaudiment de les 40 hores de formació no és un dret per ells i 
solament es donarà en alguns casos. És la mateixa línia que estan seguint amb els 
permisos i llicències. 
 
Els temes que es tracten són els següents: 
 
ELABORACIÓ  DEL CATÀLEG DE FORMACIÓ 
 
Per fi, ja ens hem posat d'acord sobre cóm es procedirà en l’elaboració del catàleg de 
l'activitat formativa  que servirà com a referència en  els processos de provisió de 
llocs de treball de les diferents àrees. Començarem pels cursos d'aquest any 
continuant pels de l'any anterior cap enrere. S’inclouran les activitats formatives, la 
matèria de les quals no hagi quedat obsoleta, relacionades amb els diferents llocs de 
treball i impartides pel CEFJE, entitats homologades per l'Escola d'Administracions 
Publiques, organitzacions sindicals representatives en la Mesa Sectorial, les 
efectuades amb fons AFCAP, les d'institucions públiques dedicades a la formació del 
personal de les administracions públiques o qualsevol altra que consideri la 
subcomissió de  formació, prèvia sol·licitud de les persones o òrgans interessats. La 
subcomissió es reunirà com a mínim una vegada al trimestre i s’encarregarà de la 
inclusió de noves activitats o de la supressió d'activitats obsoletes. En cas de 
desacord entre l’administració i les organitzacions sindicals es demanarà dictamen al 
CEFJE. 
 
El catàleg de formació és una petició de CCOO des de fa molt d'anys per tal de donar 
major transparència i objectivitat als processos selectius, que ara comença a prendre 
forma. Esperem que les nostres expectatives estiguin plenament satisfetes. 
 
OFERTA FORMATIVA DE CURSOS ONLINE DEL CEFJE 
 
Tal i com CCOO va demanar a la darrera reunió de formació, el CEFJE ha tornat a 
obrir la inscripció pels cursos online que no s'havien omplert. Adjuntem la relació de 
cursos oferts. 
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La noticia ha estat publicada en la intranet del departament de Justícia el 16 d'abril i 
la inscripció es pot fer fins el dia 2 de maig en el següent enllaç: inscripció. 
 
PUNTUALITZACIONS DE LA NOTA INFORMATIVA DE LA SUBDIRECTORA 
GENERAL DE RRHH DE NOVEMBRE DE 2012 
 
Una altra reunió on ens vam enganxar amb la famosa nota informativa sobre 
formació de la subdirectora general que tantes polèmiques i interpretacions ha portat 
als centres. L’últim posicionament de l’administració sobre el tema de les 
compensació de l'activitat formativa es el següent: Una vegada admès a un curs, en 
el cas del CEFJE amb el correu d’admissió, es presentarà al centre per tal que 
s'autoritzi la seva compensació, ja sigui pel gerent o el director.  
 
Avui per avui, diuen que solament s'autoritzaran el cursos relacionats con el lloc de 
treball a criteri de la direcció corresponent, la qual cosa és molt arbitrària i provocarà 
greuges comparatius. Aquest es un dels punts que més protestes provoquen per la 
part sindical. Davant la nostra pressió l’administració admet una nova reunió, el més 
aviat possible, per tal d'estudiar i valorar l'oferta formativa del CEFJE del 2012 per a 
cada lloc de treball i que això s'utilitzi com a criteri objectiu. 
 
Si el curs està relacionat amb el lloc de treball, i si  l'horari del curs coincideixi amb 
l'horari laboral, sempre que las necessitats del servei ho permetin, s’autoritzarà la 
seva realització. Si el curs no coincideix amb l'horari de treball i es considera 
relacionat, en principi , s’autoritzarà la seva compensació llevat dels funcionaris de 
cap de setmana. En aquest punt l’administració es mostra inflexible. Els 
representants de l’administració en aquesta subcomissió no tenen gens de poder per 
contradir les ordres de més amunt, diuen que fan molt menys hores que la resta i 
que, per tant, la formació ha de córrer del seu compte. Impossible donar cap pas 
endavant, solament ens quedaran els tribunals. 
 
Quant a la formació online, relacionada amb el lloc de treball, com a norma general 
s’autoritzarà per fer en horari laboral. La part social no podem ni creure el que sentim, 
ara no importen les necessitats del servei. Al·legant que es pot fer a estones en el 
lloc adequat i que per ells és menys gravós fer això que compensar les hores amb 
posterioritat. Solament autoritzarien la seva compensació posterior en al cas que 
s'argumentés la impossibitat real tant per la naturalesa de la tasca, com per les 
característiques físiques del lloc de treball de la seva realització. 
 
La no compensació d'hores del curs no suposa que no s'autoritzi la realització del 
curs, però aquest es farà a compte de les hores de cadascú. Demanem que la no 
compensació de les hores d'un curs sigui una causa per poder renunciar a fer-ho 
sense penalització; l’administració esta d'acord i parlarà amb el CEFJE. 
 
Valoració de conjunt: retallades pels tots els costats. 
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