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SUBCOMISSIÓ FORMACIÓ
08.04.2014
Assistents administració: Jesus Pl. Cap de serveis de gestió de recursos
humans i Patrícia S. Tècnica de serveis de recursos humans.
Assistents sindicals: CATAC-IAC, CCOO i UGT.
Ordre del dia: Catàleg formatiu i compensable del 2014.
Desenvolupament de la sessió:
Jesus Pl. ens informa dels problemes que hi ha amb els gerents d’alguns centres
penitenciaris per a poder compensar alguns cursos ja que no fan cas als acords
fets anteriorment entre la direcció general i els sindicats. Concretament hi ha
problemes amb el curs del CEJFE “Introducció al dret penal, processal penal i
penitenciari.” S’arriba al acord que aquest curs es compensarà a tots els
treballadors excepte als juristes durant el 2014. La nostra direcció no es posa
d’acord ni amb el CEJFE, CATAC-IAC els hi recorda que volen quedar tant be
amb els seus superiors que fins i tot discuteixen temes ja acordats.
Patrícia S. ens informa que volen compensar la formació on-line amb menys
hores que la formació presencial, per cada 40 hores de formació es
compensarien 30 hores. CATAC-IAC recorda que a la mesa general s’ha arribat a
un acord on la formació on-line té el mateix valor que la formació presencial i
això no s’ho poden saltar. Els representants de l’administració responen que per
això hi ha aquesta subcomissió de formació i que els treballadors penitenciaris
tenen més formació que la resta de treballadors públics. També comenta que
només compensaran els cursos AFEDAP, o sigui els subvencionats, des de
CATAC-IAC creiem que tots els cursos d'AFEDAP han de ser compensats però
també els cursos que hi ha al catàleg formatiu i els de nova creació amb el visti-plau de totes les parts. L’administració pren nota de les nostres propostes i
manifesten que ens donaran resposta properament.
Quedem convocats per al proper dimarts dia 25 d’abril.

Us seguirem informant.
Barcelona, 8 d’abril de 2014
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