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Seguiment de la formació al Departament 
 

 
El dia 5 de juliol, va tenir lloc la primera reunió de seguiment del Pla de Formació del Departament. 
 
Ha estat la resposta a una petició de CCOO, acceptada per la Direcció de Serveis en la darrera entrevista 
del més de maig, que varem demanar per dotar de transparència el tema.  
 
Com tothom sap la normativa diu que els representants dels treballadors han de participar en el pla anual i 
en el seu seguiment. 
 
La reunió es va celebrar amb la Direcció del Centre d’Estudis de Reus, i va ser positiva i constructiva dins un 
clima de normalitat, la qual cosa no vol dir que podem baixar la guàrdia. 
 
Què ens preocupa a CCOO? 
 

1. Defensar el dret de tot el personal a disposar de les 40 h. Com sabem no és un tema clar, ja que el 
III Acord d’origen és deliberadament ambigu per poder estirar i arronsar segons calgui. 

 
La norma diu “fins a 40 hores”: per tant poden ser les 40 com 8. Hem de estirar cap a les 40 

 
2. Per CCOO, els cursos poden tenir molta importància a la carrera professional (davant la manca d’un 

pla de carrera i el perillós tema dels àmbits funcionals) i són més un dret dels treballadors que una 
decisió de l’Administració. Quan l’empresa necessita formar sempre ho pot fer per sobre de les 40 
hores. Que per això som aquí cada dia. Entesos?  

 
3. La queixa fonamental és que no tots els companys i companyes fan les mateixes hores. 

Especialment preocupant és el desequilibri entre el personal tècnic i els grups d’administratius i 
auxiliars. 

 
4. D’altra banda hi ha també greuges comparatius per serveis, llocs on pel volum de feina els caps 

n’autoritzen menys peticions, ... Amb la qual cosa, les unitats més ofegades, fan menys cursos. 
Doble greuge comparatiu. 

 
Finalment, hi ha un criteri de fiscalitat dels caps que s’allunya del dret a la formació personal, com ja hem 
comentat. 
 
Us passem aquesta nota informativa tot encoratjant-vos perquè amb cura de la vostra privacitat ens feu 
arribar les vostres queixes. 
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