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SUBCOMISSIÓ DE FORMACIÓ, 6 FEBRER 2015 

 

 
 
El passat divendres 6/2/15, es va reunir la Subcomissió de formació amb assistència 
dels 3 sindicats representatius (CCOO, CATAC i UGT) i l'administració, representada 
pel Secretari General del Departament i el Subdirector General, entre d'altres. 
 
En l'esmentada reunió es va aprovar definitivament el llistat de cursos compensables 
que oferiran els sindicats de cara a l'exercici 2015, dels quals us farem arribar un 
llistat detallat properament. 
 
Com a punts destacables i importants, el secretari general del Departament va 
proposar una regulació diferent a l'existent actualment, pel que fa a la compensació 
de cursos online. Concretament, va comentar que l'administració té la intenció de 
restringir aquesta compensació d'hores a l'àmbit d'interior i establir 
reglamentàriament que els col·lectius de tractament i oficines desenvolupin aquesta 
formació online en horari laboral i a les aules habilitades al respecte. 
 
Com a segon punt, cal destacar, que per al col.lectiu d'interior, al qual es reconeix la 
compensació d'hores per la seva especificitat, l'administració vol establir un barem 
del 25% de les hores del curs, a desenvolupar al lloc de treball i fora de l'horari 
laboral, cosa que obligaria a tots/es aquells que desenvolupin activitats formatives a 
presentar-se al lloc de treball abans, o quedar-se després de la finalització del seu 
torn de treball, la qual cosa no té cap justificació i, a més, comportaria inconvenients. 
L'altre 75% es podria desenvolupar des de casa, una biblioteca,..., i seria aquest 75% 
l'única part compensable en hores. 
 
CCOO va demanar una justificació, un cop expressada la nostra disconformitat, de la 
nova mesura. L’administració va respondre amb un rotund: "control". Des de CCOO, 
vam expressar el nostre rebuig frontal a aquesta mesura incomprensible i 
injustificada. La resta de sindicats es van expressar en el mateix sentit i es va acordar 
tractar-ho més a fons en properes reunions i, tan bon punt es tingués la proposta 
formalment per escrit. 
 
CCOO estem en contra de retallar qualsevol tipus de drets dels treballadors/es, que 
tant ens han costat d'aconseguir i sobre tot no entenem el perquè d'aquestes 
propostes, ara que tota la classe política s'omple la boca de la fi de la crisi i de la 
imminent recuperació. No s’entén que si això es com realment ho pinten, persisteixi 
la intenció de seguir retallant drets als treballadors/es. 
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Des de CCOO ens comprometem a seguir informant sobre el tema i a seguir 
treballant, ja que, a diferència d'altres, no aturem la nostra tasca del dia a dia, que 
per altre banda és el sentit de ser d'un sindicat, per moltes eleccions que hi hagin. 
 
Us mantindrem puntualment informats de l'evolució de la proposta inversemblant de 
l'administració. 
 
Barcelona, 12 de febrer de 2015 


