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SUBCOMISSIÓ FORMACIÓ
14.05.2014

Assistents administració: Jesús Pl. cap de serveis de gestió de recursos humans;
Patrícia S. tècnica de serveis de recursos humans; Miguel A. cap del servei de
rehabilitació; Joan P.Q. cap del medi obert i serveis socials i dos tècnics del CEFJE.
Assistents sindicals: CATAC-IAC, CCOO i UGT.
Ordre del dia:
-

Avaluar els nous cursos oferts per les organitzacions sindicals per l’any 2014.

-

Valorar amb el CEJFE diferents incidències que estan sorgint en referència al
catàleg formatiu 2014.

-

Reflexionar sobre l’oferta formativa per a col·lectius de centres penitenciaris,
que es veuen poc representats en el catàleg 2014 ( bibliotecaris, monitors, mfo,
etc.)

-

Valorar el tractament que se li dona als cursos oferts per l’Escola
d’Administració Pública.

-

Arribar un acord en referència a la compensació dels cursos per l’any 2014.

Desenvolupament de la sessió:
La reunió comença a les 12:30 mostrant el rebuig dels sindicats a la proposta d’acord
que presenta la DG.
CATAC fa entrega d'un nou catàleg de cursos per a que la Direcció General els validi.
En primer lloc el catàleg de cursos del CEFJE no dona cobertura a tots els col·lectius,
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especialment el col·lectiu de monitors, bibliotecaris i el personal d'oficines tenen
poques opcions. I així ho posem de manifest.
En segon lloc, reiterem la necessitat d'obrir tots els cursos a tot el personal en base al
principi de mobilitat però també al de seguretat. Especialment, aquella relacionada
amb la seguretat.
Finalment, es tracta el tema de la formació on line. En primer lloc, es demana que
s'aturi l'aprovació, per part de les gerències d'alguns centres, dels cursos on line
quan encara no es te clar quin tipus de compensació tindran. I en segon lloc, es
manifesta el total desacord davant el greuge comparatiu de la proposta de la DG, en
la que proposen compensar al personal de règim interior amb 30 hores i al de
tractament amb 20h. CATAC reitera la petició de que es compensi amb tantes hores
com duri el curs, i en que no es produeixin aquests tipus de greuges comparatius ja
que tots som treballadors del Departament.
Les tres forces sindicals manifesten el seu desacord amb l'acord, i CATAC puntualitza
el fet que encara no s'ha arribat a cap acord a la Mesa Sectorial. Davant això, la DG
emplaça a les forces sindicals a presentar una proposta.
S'aixeca la sessió amb el compromís per part nostra de presentar una proposta en el
mínim temps indispensable.

Us seguirem informant.

Barcelona, 14 de maig de 2014
Secció sindical de presons
CATAC-IAC

CATAC-IAC presons

