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INFORMACIÓ REUNIÓ SUBCOMISSIÓ
FORMACIÓ
22.05.08
Assistents Administració: Alicia C, Cap del Servei de Personal, Ferran C, Cap de
Selecció i Recursos, Marta F, Cap Area d’Investigació CEJFE
Assistents Sindicats: CATAC , CCOO i UGT.
Desenvolupament de la reunió:
En el dia d’avui s’ha reunit la subcomissió de formació a petició de CATAC. El motiu
d’aquesta reunió és fer saber als representants de l’Administració la mala gestió i la
poca oferta formativa i buscar solucions respecte aquest tema.
CATAC ha fet saber que l’oferta formativa no cobreix la demanda existent, que no
queda garantida la formació per tots els interessats, que en l’actualitat s’està penalitzant
a la gent que sempre ha estat fent formació rebutjat la seva assistència a la formació ,
que els cursos de formació només queden garantits per les últimes promocions. Des del
CEJFE ens han donat la raó, han dit que era un tema pressupostari, no hi ha cèntims per
cobrir la demanda, no portaven dades numèriques que és un del punts bàsics quan és ve
a una reunió de la subcomissió de formació poder informar de qui a fet formació, a qui
s’ha rebutjat., el creixement de cursos fora de la província de Barcelona....CATAC ha
demanat informació de qui accedeix als cursos donat les continues anomalies
detectades. Finalment s’han compromès a fer-ho arribar als membres d’aquesta
subcomissió.
Valoració CATAC:
El què no entenem és com els representants sindicals de UGT i CCOO donen el
vistiplau a uns barems en els quals la formació esdevé d’una importància cabdal i alhora
és totalment discriminatòria, és a dir com què no hi ha “calés” apliquem la dita “cornuts
i pagar el beure”, increïble...
CATAC, evidentment no hi està d’acord , per nosaltres la igualtat sempre ha estat una
premissa per a tots els funcionaris independentment de la seva afiliació sindical. Penseu
que aquests barems son els que pretenen aplicar no solsament als concursos de
qualsevol promoció professional , sinó també com a eina de tancament de centres.
Us seguirem informant.
Informació última hora: Avui s’han publicat els oficis i les llistes provisionals
d’admesos i exclosos a les convocatòries de provisió provisional per al lloc vacant de
Especialista d’Intal·lacions i Equips Tècnics a Brians 2 i pel lloc de Cap de l’Àrea
Funcional a Ponent. Us recordem que el termini per a presentació d’al·legacions
finalitza el proper dia 28 de maig i que aquestes han de ser enviades a la Secció de
Selecció i Provisió via fax (93 214 03.09) a més de correu ordinari.
Barcelona, 22 de maig de 2008
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