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SUBCOMISSIÓ FORMACIÓ
Assistents Administració: Jesús P. Cap de servei de gestió de Recursos Humans,
Ferran C. Cap de servei de Selecció i Provisió i Cori T. Cap de secció de Provisió.
Assistents sindicats: CATAC, CCOO, UGT.
Ordre del dia:
1.- Catàleg de formació
2.- Compensació de formació
3.- Tractament de la formació online i semi presencial
Desenvolupament de la reunió:
Us fem saber avui s’ha reunit la subcomissió de formació.
1.- Pel que fa al primer punt sobre el Catàleg de formació en cas de discrepància es
sollicitarà al CEJFE que determini la presa de decisió.
En l’elaboració del Catàleg de formació es començarà per l’oferta d’activitats del 2012
tant del CEJFE com dels sindicats, es demanarà al CEJFE una plantilla perquè constin
les dades del curs i després es relacionarà amb el lloc de treball que s’opta. Es limitarà
a estar relacionat o no amb el lloc de treball al qual s’opta, no s’entrarà a determinar si
la relació serà directa o indirecta com a passat en alguns concursos. Ferran C. ens
informa que en els propers dies farà arribar als sindicats la plantilla.
2.- Els representants de l’Administració ens proposen fer una llista dels cursos a
compensar. La intenció és determinar la formació continua, d’actualització i
aprofundiment del CEJFE i dels sindicats per delimitar-la i diferenciar quins collectius és
podran compensar les hores de formació que han invertit fora de la seva jornada
laboral. Ferran C. diu que s’ha de delimitar els destinataris amb dret a compensar
perquè en l’actualitat el CEJFE amplia els destinataris de cada curs per farcir i trobar
rendiment als cursos. Els sindicats em manifestat que cal tenir en compte que per
exemple el cas de genèric oficina avarca una franja ample, és a dir, avui pots estar en
desenvolupant la teva tasca laboral en l’ oficina de gestió econòmica i demà en una de
gestió penitenciaria o de gestió de recursos humans, per tant cal simplificar i la
delimitació sigui per genèric oficina no per oficina on estan ubicats els participants al
curs. Ferran C. no esta d’acord en aquesta simplificació.
Actualment només es compensen, en alguns centres penitenciaris, els cursos que
coincideixen amb l’horari laboral. Els sindicats hem reiterat la queixa del greuge
comparatiu que suposa amb la gent que esta en horari de tarda o que treballa per
torns. Pel que fa als criteris de compensació Jesús P. ens confirma que es compensaran
tots els cursos autoritzats que no coincideixin en horari laboral, és a dir fins i tot per el
personal que treballa en torn de tarda. En el cas del personal que treballa en horari de
cap de setmana no se’ls compensarà, tant Jesús P. com Ferran C. diuen que ens
dirigim a un nivell superior per tal de reclamar la compensació de les hores invertides
en formació per el collectiu que treballa en torn de cap de setmana, ells responen a
ordres dels seus superiors (sotsdirectora general o director general).
3.- Pel que fa a la formació online en principi es destinaran a tots els centres aules
perquè els funcionaris dins de l’ horari laboral puguin fer els curs sempre i quan no

afecti el servei. Els sindicats hem demanat que en el llibre de serveis consti l’horari que
el funcionari podrà dedicar a la formació online i el lloc. CATAC-IAC ha manifestat que
aquest sistema comportarà un problema alhora de garantir la seguretat en els centres,
Jesús P. diu que en principi provaran a veure si funciona bé aquest sistema que
proposen de fer els cursos en horari laboral per tal de no compensar-los, CATAC-IAC ha
manifestat que la compensació es demana i es disposa d’ella quan es pot i que hi ha
una flexibilitat per totes les parts, amb el sistema que volen implantar podrà fer
formació menys personal. Els sindicats hem reiterat que actualment ja esta marcat que
en el treball només podrà abstenir-se el 25% de la plantilla i la gestió de la formació ha
permès sempre quadrar el servei, el nou sistema comportarà un problema greu. Jesús
P. tanca el tema dels cursos online dient que prioritàriament es realitzarà el curs online
en el centre de treball dins de la jornada laboral sempre i quan es reuneixin les
condicions d’espai, dotació personal... i quan no es pugui fer en el centre de treball es
farà fora d’horari laboral i llavors és compensarà, ens assegura que tots els cursos
online fets fins ara es compensaran.
Us seguirem informant.
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