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REUNIÓ COMISSIÓ FORMACIÓ 
18/07/2007 

 
Assistents Administració:  Carme T.  Responsable planificació i promoció RRHH 
i Marta  F. Cap d’Àrea d’Investigació Social i Criminológica del CEJFE 
Assistents Sindicats: CATAC, CCOO i UGT. 
 

DESENVOLUPAMENT 
Ens  han presentat  els resums estadístics  de les activitats formatives  fetes fins 
ara. A grans trets us podem dir que el total d’alumnes inscrits ha estat de 1895 i 
que s’han efectuat un total de 77 activitats i 1590 places ofertes. Pel que fa a la 
formació territorialitzada , s’han fet 24 cursos (d’ells, 3 a Tarragona, 7 a Girona-
Figueres i 8 a Lleida). Pel que fa a inscripcions, s’han presentat un total de 9146 
sol.licituds, de les quals han estat acceptades 2072 i rebutjades 7074. 
CATAC ha indicat a la representant del Centre d’Estudis que volem saber el total 
de funcionaris que no han pogut accedir a cap activitat formativa tot i haver-ho 
demanat. Així mateix, hem proposat que es facin mes edicions dels cursos amb 
mes demanda i que s’augmenti l’oferta formativa  pels treballadors d’oficines. 
Igualment, s’ha tornat a reiterar la petició que es faci arribar de forma urgent als 
centres el llistat de persones que tenen dret a hores de compensació per la seva 
assistència als curs selectiu del darrer concurs de  comandaments. 
Tanmateix, hem tornat a reiterar la necessitat  que s’aprofiti als actuals  formadors 
per fer més activitats formatives en els diferents centres penitenciaris (cursos de 
protocols de seguretat, de salut laboral, etc). 
 Homologacions dels diferents cursos. CATAC i CCOO hem proposat que s’articuli 
un sistema de catalogació de tots els cursos valorats fins ara en els diferents 
concursos de llocs base, comandaments, etc, amb un codi únic per cada curs. 
Tots els cursos següents, serien inclosos, un cop verificat el seu contingut per la 
Comissió de Formació i amb el seu vist-i-plau. 
  
Per últim hem manifestat a la representant del Centre d’Estudis la nostra protesta 
pel pagament  a 2 formadors d’una compensació econòmica (1000 euros), per fer 
activitats de control del curs formatiu  de Borsa  el proper  mes d’agost. La seva 
argumentació es que faran tasques dels tècnics del Centre d’Estudis i que per això 
els hi compensen econòmicament. 



Tots els sindicats hem deixat mot clar la nostra oposició a aquest pagament, ja que 
això suposa un incompliment greu dels Acords entre Administració i sindicats i de 
les bases del propi concurs de formadors, ja  que això provoca un greuge amb la 
resta de formadors. 
CATAC creu que si el Centre d’Estudis, no vol modificar les vacances del seus 
tècnics, i aquestes persones volen fer aquestes tasques voluntàriament, se’ls 
compensi de forma no retributiva, es a dir, amb dies o exempció d’alguna activitat 
formativa posterior, però mai  d’una forma pecuniària. 
 
El proper mes de setembre  ens tornarem a reunir. 
 
 

 1ª REUNIÓ COMISSIÓ MOBILITAT. 19 de juliol del 2007. 
 
Per preparar el futur  pla de mobilitat dels centres penitenciaris de Brians 1 i 
2, s’ha mantingut aquesta reunió amb representants del PTOP, els quals, 
volen tenir llest un esquema de sistema de transport públic a aquests centres 
el proper mes de gener.  
De forma prèvia, l’Administració penitenciaria facilitarà les graelles d’horaris 
dels treballadors. Així mateix, es farà una enquesta per obtenir dades 
objectives dels nuclis de residència dels treballadors. 
El proper 25 de setembre s’efectuarà una nova reunió. 
 
 
Barcelona, 20 de juliol  del 2007 
 
Secció sindical de presons  
CATAC 
 
  


