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Secció Sindical

REUNIÓ COMISSIÓ FORMACIÓ
15/06/2007
Assistents Administració: Carme T. Responsable planificació i promoció RRHH
i Anna S. Tècnica secció personal.
Assistents Sindicats: CATAC i CCOO.
Desenvolupament
Cal destacar la desafortunada i injustificada absència tant de Marta F. Cap d’Àrea
d’Investigació Social i Criminològica del CEJFE com dels representants sindicals
d’UGT.
Hem reclamat a Carme T. que enviïn urgentment als centres penitenciaris la
relació de gent a la què cal compensar hores per l’assistència al cursos de
comandament., s’ha compromès ha fer-ho d’immediat. Us recordem que son un
total de 36 hores a compensar al llarg del 2007 com a lliure disposició per tothom
que hagi completat l’assistència exigida al curs de cap de serveis i 24 hores a
compensar al llarg del 2007 com a lliure disposició per els que hagin completat
l’assistència exigida al curs de CUSI.
Ens hem queixat de les irregularitats en l’adjudicació dels cursos del CEJFE i la
necessitat d’ una regulació seriosa de l’ordre de preferència en l’adjudicació dels
cursos així com la sanció en el falsejament de dades alhora de fer sollicituds per
assistir als cursos de formació del CEJFE. Carme T. ens ha donat la raó i ha dit
que en la propera reunió això quedaria solventat.
Hem tornat a denunciar la poca oferta territorial a Girona, Tarragona i Lleida ,
Carme T. diu que intentarà que cobrir-ho amb els actuals funcionaris formadors i
que aquests puguin fer més activitat formativa de cursos de llocs base a Girona
Tarragona i Lleida. Punt 4.3 de l’Acord.
Promoció professional en el mateix lloc de treball (increment nivells): Hem
demanat explicacions sobre les causes que provoquen el retard d’aquest procés.
Carme T. ens ha dit que el 26/06/2007 es reunirien per tenir una primera llista
d’admesos i exclosos d’aquest procés per permetre la subsanació d’aspectes que
no deixen avançar. A finals del mes de juliol pretenen tenir les llistes amb la
puntuació de formació per resoldre la primera quinzena de setembre i la primera
quinzena d’octubre publicar la següent convocatòria.
El dia 16/07/07 ens tornarem a reunir.

Altres informacions d’interès:
Convocatòria del procés selectiu per l’accés al cos tècnics especialistes JU22:
1. A data d’avui s’han presentat un total de 1780 instàncies només per via
telemàtica.
2. En el mes de juliol es fera la prova psicotècnica, les proves físiques es faran al
setembre.
3.Recordem que el 11/07/2007 hi ha les proves físiques per homologació al CAR
de Sant Cugat del Vallès i està adreçat als funcionaris interins del C , B i D que
hagin presentat sollicitud (s’acaba el termini de presentació sollicitud el 28 de juny
i caldrà presentar certificat mèdic oficial de reunir condicions físiques necessàries
per realitzar les proves físiques).
4.El 12/07/2007 podran fer les proves físiques per ampliació de la borsa de treball
els aspirants del carrer que hagin presentat sollicitud per presentar-se al procès
selectiu JU022 (412 places del grup C).
Barcelona, 15 de juny de 2007
Secció sindical de presons
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