
 

REUNIÓ SUBCOMISSIÓ FORMACIÓ 
03/04/2009 

 
Assistents Administració: Marta F. Cap de l’Àrea  d’Investigació i 
Formació Social i Criminològica del Centre d’Estudis Jurídics i Formació 
Especialitzada;  Ignasi J. Cap de la Unitat de Formació  Social i 
Criminològica del CEJFE; David formador del CEJFE. 
Assistents Sindicats: CATAC,CCOO i UGT. 
Ordre del dia: 

1- Informació  sobre la gestió de les peticions de formació. 
 
Desenvolupament de la reunió: 
Els representants del CEJFE ens han informat sobre el  dispositiu a partir 
del qual gestionen les peticions de formació dels professionals de la 
SSPRJJ. Les dades que es han facilitat eren bastants reals tot i que a finals 
d’any variaran.  
Els criteris de selecció que utilitzen són els del III Acord general sobre les 
condicions de treball i l’Acord de la Mesa sectorial negociació de presons 
de l’any 2006. La concreció dels continguts són referents proposta 
formativa, valoració dels alumnes, model competencial i prescripció del 
CEJFE.  
Les diferents modalitats de formació són les d’acollida, estratègica, 
actualització i aprofundiment, formació bàsica i altres formats (cursos o 
jornades de 11 hores o menys).  
Ens han informat que a han tingut 12.000 demandes de formació i a partir 
del 06 d’abril podrà fer-se la  consulta d’admissió (aplicació web).  
Les dades que ens han lliurat sobre els criteris de selecció per a la formació 
són per la formació en línea (codi núm. 34) 15% per al personal de Justícia 
Juvenil i 85%  per el personal de serveis penitenciaris ( 60% per vigilància 
i 20% per tractament). 
En la formació en alinea prioritzaran als alumnes sense activitat formativa i 
els alumnes de territoris, Girona, Tarragona i Lleida. Ens han informat que 
a data d’avui cap d’aquests que han sol·licitat la formació en línea s’ha 
quedat sense ser admès. 
La oferta formativa de l’any 2009 ha estat  un total de 2937 places i un total 
de 1425 hores. Els alumnes que han estat admesos a 1 activitat formativa 
són 1291 (35,2%); 2 activitats formatives 197 (56,2%); 0 activitat 
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formativa 809 (8,6%) d’aquest últim grup hi ha també  personal de Justícia 
Juvenil, i ens asseguren que són personal que no ha demanat formació en 
línea o formació que han donat als 197 que estan admesos a una segona 
activitat formativa.. Ens han informat que tenen una borsa o reserva de 500 
hores de formació distribuïdes en 6 activitats formatives (les que hagin 
tingut més demanada) per oferir a 221 alumnes d’aquests 809 que s’han 
quedat sense ser admesos a cap curs, és a dir que realment seran 588 els 
que aquest any no podran fer formació al CEJFE. 
Catac ha denunciat que els cursos que tenien la inscripció tancada i que era 
competència dels directors dels  centres penitenciaris proposar als 
funcionaris assistents no han seguit el criteri d’objectivitat i igualtat, 
provocant malestar entre les plantilles donat les poques possibilitats en 
l’accés a la formació. La resposta dels representants del CEJFE ha estat que 
els afectats ho denunciïn per escrit i prendran mesures... 
El resum d’aquesta  reunió es reiterar el que venim dient des de fa temps  i 
que  consta en les actes de les reunions de la Comissió de Seguiment de 
l’Acord: 
Mentre no quedi coberta per part de l’Administració la demanda formativa 
demanem que es modifiquin els actuals barems en l’apartat de formació, 
donat que la importància que se li ha donat,  no està en consonància amb la 
serietat, justícia i equitativitat que es mereix per part de l’Administració. 
Des de CATAC no dubtem que la formació del personal penitenciari és una 
eina bàsica per tal de aconseguir augmentar els índex de professionalitat i 
millores en el servei, però aplicant els actuals barems de puntuació, que 
malauradament no han respòs les expectatives, es generen  greus 
discriminacions, desigualtat d’oportunitats, en gran part del col·lectiu de 
presons i molta   “picaresca” per part d’alguns. No oblidem que estem 
tractant un tema  cabdal com és la promoció professional dels funcionaris 
penitenciaris.  
 
 
Barcelona, 03 d’abril de 2009 
Secció sindical de presons 
CATAC-IAC 
 


