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SUBCOMISSIÓ FORMACIÓ
Assistents Administració: Jesús P. Cap de servei de gestió de Recursos Humans i
Ferran C. Cap de secció de Selecció i Provisió.
Assistents sindicats: CATAC, CCOO, UGT i CSIF.
Desenvolupament de la reunió:
Us fem saber avui s’ha reunit la subcomissió de formació. El primer punt que ha
plantejat CATAC-IAC ha estat que es tornés a obrir el termini de preinscripció al
Programa de formació específica per al personal de serveis penitenciaris i justícia
juvenil perquè el període en què va estar obert va ser molt limitat i coincidia amb les
vacances de Nadal, motiu pel qual molts companys no es van assabentar i no van
poder accedir a la preinscripció dels cursos de formació. Ferran C. ens ha confirmat
aquest plantejament i s’ha compromès a demanar-ho al CEJFE.
Totes les forces sindicals hem demanat la retirada de la nota informativa sobre la
compensació de les 40 hores de formació anuals del personal que presta serveis als
centres penitenciaris de data 22 de novembre del 2011, perquè vulnera el dret que
recull l’Acord en el punt 4 pel que fa a formació: “...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... La formació continua d’actualització i
aprofundiment és la destinada a facilitar el desenvolupament de les competències
professionals per dur a terme les funcions pròpies del lloc de treball, contribuint així a
l’assoliment dels objectius organitzatius estratègics i a la millora del servei públic. Té
caràcter voluntari. Es comptabilitza dins de la jornada laboral dins del límit de les 40
hores. 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, dins dels tres
mesos següents a la realització de l’activitat, sempre i quan les necessitats del servei
ho permetin. Quan les hores no es pugin compensar per raons acreditades de servei
durant els tres primers mesos es gaudiran durant l’any en curs, en el cas en que es
generin durant el darrer trimestre, es gaudiran amb el mateix criteri incloent l’any
següent al de la celebració del curs fins el 31 de gener...”
El fet que la nota informativa especifiqui com a requisit per a la compensació de les 40
hores de formació anuals que l’assistència a activitats formatives hagi estat sollicitada
i autoritzada prèviament comporta que ens podem trobar amb un mateix curs i
mateixos destins de les persones sollicitants de l’autorització que en un centre
penitenciari li sigui autoritzat i en un altre centre penitenciari no. En tot cas és la
subcomissió de formació la que ha de determinar els criteris de compensació de les 40
hores anuals que tenen els funcionaris.
Jesús P. i Ferran C. s’han compromès a fer-nos arribar una proposta abans de la
propera reunió de la subcomissió de formació del dia 28.03.12.
Lamentem que els representants del CEJFE no hagin estat presents a la reunió de la
subcomissió de formació.
Us seguirem informant.
Barcelona, 7 de març de 2012
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