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SUBCOMISSIÓ FORMACIÓ
21/06/2013

Assistents Administració: Jesús P. cap de servei de gestió de Recursos Humans; Núria P. cap de
secció de Selecció i Provisió; Ignasi J. responsable de l’Unitat de Formació Contínua en Execució
Penal del CEJFE i Carlos Gr. cap de l’Àrea de Seguretat Penitenciaria.
Assistents sindicats: CATAC, CCOO i UGT
Desenvolupament de la reunió:
Avui, 21 de juny, s'ha reunit el subgrup de treball dedicat a formació. Es vol valorar els cursos que
seran susceptibles de compensació de les 40 hores de formació i quin serà el col·lectiu que tindrà dret
a fer-los. Es vol començar el 2014 amb uns criteris ben estipulats ja que aquest any no ha pogut ser.
La intenció dels responsables de la direcció general és que:
-La formació on line es farà al centre de treball, des de CATAC-IAC no estem d’acord donat que si bé
en alguns àmbits es pot arribar a compaginar feina i formació, tots sabem que en l’àmbit d’interior són
coses totalment incompatibles i creiem que d’aquesta forma no es dona la importància que ha de tenir
la formació en el lloc i ambient adient. Els representants de l’administració i la part social volem elevar
el tema a la Mesa sectorial.
-S’està analitzant curs per curs per determinar quin es l’àmbit que compensarà i quin no.
Cal dir que pinta molt malament, tot i que es d’agrair el suport que ens ha donat el representat del
CEFJE i en alguns casos el cap de l’Àrea de Seguretat Penitenciaria perquè hi ha hagut moments que
els representants de l’administració s’han quedat sols amb les seves ganes de retallar la formació als
treballadors penitenciaris.
Ens esperen uns mesos difícils ja que s’ha pogut llegir entre línies que volen fer molts canvis en el
nostre sistema de treball, així com l’eliminació dels funcionaris de cap de setmana, retallar les
dotacions de GSI i augmentar les de GAMV.
Seguirem fent feina vinguin els cops d’on vinguin, la nostre funció es treballar per tot el col·lectiu.

Barcelona, 21 de juny de 2013
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