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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 i UGT
Desenvolupament de la reunió:
Us fem saber avui s’ha reunit la subcomissió de formació. Ferran C. ens ha confirmat que ahir es va
publicar a Intranet del departament de Justícia que l’Àrea d’Investigació i Formació Social i
Criminològica del Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada oferiria places de formació
en línia en diferents activitats, amb inscripció oberta als professionals de l’àmbit d’execució penal.
El període d’inscripcions, per a tots els cursos, finalitzarà el proper 2 de maig, i us podeu inscriure
via web. Cal d’inscriure-us a cadascuna de les activitats en les que estigueu interessats (no existeix
una única inscripció per a varis cursos).
Seguidament hem treballat la proposta d’esquema sobre l’articulació del catàleg de formació per als
àmbits de règim interior, administració i rehabilitació dels serveis penitenciaris.
Pel que fa a 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, de la qual
totes les forces sindicals varem demanar la retirada de la mateixa 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 sol·licitada i autoritzada
prèviament comporta que ens podem trobar i així ha estat que un mateix curs i mateixos destins de
les persones sol·licitants de l’autorització en un mateix centre penitenciari, li sigui autoritzat a un
sol·licitant i no a l’altre. Hem tornat a insistir que 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. ha informat que la l’Administració esta disposada a compensar fins a 40 hores de
formació les efectuades per el personal que treballi en torn de tarda però no es compensaran les
hores de formació efectuades al personal que treballi torn de cap de setmana. Davant aquest
greuge comparatiu hem mostrat la nostra disconformitat demanat que es mantingui com fins ara. La
resposta de Jesús P. i Ferran C. ha estat que degut a l’abús per part d’alguns de realitzar formació
en horari laboral, sobretot pel que fa a la formació online, i alhora demanar la compensació de la
mateixa a provocat aquesta restricció , la nostra resposta ha estat que controlin l’accés i la franja
horària invertida per tal que la mesura sigui equitativa i igualitària. Aquesta setmana ens enviaran
una proposta i properament ens tornarem a reunir.
Us seguirem informant.
Barcelona, 17 d’abril de 2012
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