
 
 
 

REUNIÓ DE FORMACIÓ 07-03-2012 
 
 
Per part de l’Administració assisteixen el cap de servei de Gestió de RRHH i el 
cap de servei de Selecció i Provisió de la DGSPR. 
 
Abans de començar amb el tema de la reunió CCOO demana sobre la reducció 
de jornada i horaris del personal de tractament. L’Administració ens diu que 
encara no sap res i que també estan pendents del dictamen del Consell de 
Garanties Estatutàries. Hores d’ara hem tingut coneixement de les conclusions 
d’aquest dictamen. 
 
CEFJE 
 
CCOO demanem que es torni a obrir el termini de presentació d’instàncies pels 
cursos de formació de l’any 2012, donat que van ser publicats a finals de 
desembre i tant sols hi havia termini fins el dia 12 de gener. No es va fer 
publicitat als centres, una bona part del personal estava gaudint permisos i no 
es va assabentar. Ens responen que parlaran amb el CEFJE i ens donaran 
resposta. 
 
NOTA INFORMATIVA DG SOBRE FORMACIÓ 
 
CCOO ens queixem de la nota informativa del dia 22 de novembre de 2011, 
signada per la subdirectora general de  RRHH i Econòmics. No estem d’acord 
en cap dels tres requisits que recull la nota, ja que suposa un retrocés respecte 
al que es va consensuar a l’Acord de l’any 2006-2009: 
 

1. Que l’assistència a activitats formatives hagi esta t sol·licitada i 
autoritzada prèviament . 

 
CCOO no està d’acord que l’assistència a la formació hagi de dependre dels 
“criteris” dels gerents dels centres. Depèn de com li caiguis et pot compensar o 
no. Creiem que el criteri ha de ser objectiu tal i com diu l’acord: “Els funcionaris 
adscrits als serveis d’execució penal d’adults tindran dret a 40 hores anuals de 
formació especialitzada en relació amb la funció penitenciaria”. 
 

 



En el punt 4.1 de l’Acord 2006-09 ja s’estableixen criteris de selecció i en cap 
cas han de ser discriminatoris. 
 
CCOO diu que solament la pròpia comissió de seguiment és la que pot 
interpretar l'acord i és on s'ha d'establir quines activitats s'han de compensar i 
quines no. Aquesta és l’única forma de garantir la igualtat entre tots els 
treballadors independentment del centre en el que treballis. 
 

2. Que estigui relacionada amb les funcions pròpies  del lloc de treball. 
 

 
CCOO defensa que mentre la formació a que es vol accedir estigui dins de les 
possibles funcions que pot desenvolupar un treballador i estigui relacionada 
amb la funció penitenciària, ha de tenir accés a ella i ha de ser compensada 
sempre que no es realitzi dins la jornada laboral.  En aquest sentit també s'ha 
de compensar la formació online d'aquestes característiques que es faci fora de 
l'horari laboral, fins al límit de les 40 hores. 
 
 
  

3. Que el fet que no s’hagi pogut dur a terme dintr e de l’horari laboral 
respongui a les necessitats del servei. 

 
CCOO exigeix que  es mantingui el text de l’Acord 2006-09 on diu “En cas que, 
per necessitats del servei, l’activitat de formació no es pugui dur a terme dins 
l’horari laboral, es compensarà amb el temps equivalent,........” 
 
CCOO diu que tal i com està redactada la nota de la subdirectora, i així ho hem 
interpretat la majoria, gerents i directors inclosos, solament tenen dret a la 
compensació de l'activitat formativa aquells que no hagin pogut realitzar-la dins 
del horari laboral per necessitats de servei i això no és el que diu l'acord. De fet, 
CCOO aporta una resposta de Funció Pública de l'any 2007 al nostre 
departament en el que es diu clarament “com criteri general, la formació 
orientada al desenvolupament del lloc de treball (d'acollida, estratègica i 
d'actualització i aprofundiment), sempre que no es perjudiqui el servei, es 
desenvoluparà dins l'horari laboral. En el cas que existeixi una incompatibilitat 
manifesta per realitzar aquesta formació durant de l'horari laboral, s'arbitraran 
específicament les mesures adients per compensar el temps emprat pels 
empleats i per les empleades públics de Catalunya.” 
 
 
 
 
 

 
 



L'Administració al·lega que els gerents han de tenir un cert “poder” sobre els 
funcionaris per donar o no permís per compensar el temps i que han de garantir 
les necessitats de servei. CCOO recorda que les necessitats de servei sempre 
han estat garantides ja que la compensació de l'activitat formativa ha estat 
subjecta al 25% de lliurança màxima com qualsevol altre permís. 
 
 
Finalment, ens agradaria que ens expliquin, amb les limitacions que volen 
imposar per a que el personal pugui fer formació, cóm donaran compliment al 
punt 5.6 referent a l’execució penal del Pla de Govern 2011-2014 quan diu 
“Promoure la investigació, la innovació i la formació continuada  en tots els 
àmbits de l’execució penal”. 
 
La valoració  que CCOO fa d’aquesta primera reunió és que no s'arriba a cap 
acord, els representants de l'administració prenen nota de les nostres queixes i 
diuen que ja ens contestaran. CCOO creu que com abans millor, perquè tots 
tinguem clar les regles del joc, i creiem que s'hauria de precisar a la comissió 
de seguiment de la setmana vinent. L'Administració diu que no té temps i ens 
emplacem per al dia 28 de març, comprometent l’assistència de  representants 
del CEFJE per explicar l'oferta formativa de l'any 2012 i on s'intentarà continuar 
amb l'elaboració del catàleg formatiu com ve demanant CCOO des de fa tant 
de temps. 
 
Barcelona, 8 de març de 2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


