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DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 
REUNIÓ DEL GRUP DE TREBALL DE FORMACIÓ 

 
 
 
El dia 7 de maig es va reunir el grup de treball de formació del Departament amb les representants sindicals. 
 
Els sindicats participem en el pla de formació del Departament i podem proposar cursos, per tant, qualsevol 
suggeriment i idea ens la podeu fer arribar. La formació és una eina essencial en tres àmbits: 
1.- En relació al lloc de treball que ocupem. 
2.- Per a la nostra promoció professional, malgrat que hores d’ara i malauradament sigui un aspecte molt 

oblidat per FP (Funció Pública). 
3.- Per al nostre creixement personal. 
 
Els tres àmbits han de tenir la mateixa importància, llevat de la formació obligatòria que per qualsevol raó 
hàgim de fer referent al nostre lloc de treball, que ha de ser prioritària, però aquesta no entra dintre de les 40 
hores anuals de formació. Per tant, us aconsellem que demaneu els cursos que considereu, sigui qui sigui 
l’àmbit i que, cas que us ho deneguin, ha de ser amb una justificació raonada i demostrable.  
 
A la reunió del GT se’ns van lliurar les dades resum i indicadors estadístics del Pla de Formació 2013, la 
relació d’assistents a les activitats formatives, així com l’avaluació del Pla 2013 i els principals indicadors. Un 
dels indicadors més valorats, la docència, obté una alta puntuació (un 3,5) respecte a la competència dels 
formadors, de la qual cosa CCOO ens alegrem. I l’indicador que obté una puntuació més baixa és la 
documentació facilitada. També ens lliuren informació sobre l’estat d’execució del Pla de Formació 2014. 
 
 
Cursos online 
 
CCOO vam demanar si al Departament hi havien sorgit problemes amb els cursos que s’han de fer online, 
atès que en altres departaments no disposaven de llocs adients per fer la formació en hores de treball. 
 
Ni els responsables de formació, ni en aquest cas les delegades sindicals hem rebut cap queixa en aquest 
sentit. El Departament té habilitades les sales de formació, on tothom que ho necessiti, pot fer el seu curs 
corresponent. Cas que tingueu cap problema, ens informeu. 
 
 
Distintiu EMAS a l’edifici del C. Tarradellas 
 
L’edifici de Tarradellas opta per aconseguir el distintiu EMAS, per això es fan sessions informatives 
obligatòries. S’ha suggerit que en vista de les experiències i el feed-back dels assistents podria ser 
convenient modificar els continguts, per a una millor eficàcia. Les sessions són obligatòries, ja que ha de 
venir un auditor per a qualificar. 
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Cursos sobre Salut Laboral 
  
El servei de prevenció de riscos laborals, disposa de tota la informació sobre aquest àmbit. 
 
 
Cursos denegats 
 
CCOO preguntem per les dades sobre els cursos denegats. Aquí hem de fer vàries precisions: 

1. Existeixen les dades dels cursos denegats per manca de places disponibles. En aquest sentit el 
problema que veiem és que les persones que demanen un curs i no poden ser admeses per manca 
de places, quan s’assabenten, a vegades ja és massa tard per a poder inscriure-se’n a un altre curs 
realitzat per qualsevol altre organisme: sindicats, escola d’administració pública...etc. i així, utilitzar 
les 40 hores de formació que ens corresponen. Aconsellem que si esteu interessades en algun curs 
extern i ho teniu assegurat, ho demaneu. Sempre podeu renunciar a l’altre curs demanat, cas que ja 
no tingueu les hores reglamentàries. 

2. No hi ha dades sobre els cursos denegats per altres motius. Aquestes dades ens han estat 
facilitades posteriorment pel Servei de Formació. N’hi ha 36 cursos denegats. La bona notícia és 
que es tracta d’un percentatge baix. La mala notícia és que cap dels cursos denegats, s’han 
justificat, com hauria d’haver estat. Respecte a aquest punt, CCOO us aconsellem que demaneu 
sempre els cursos que vulgueu fer sigui qui sigui l’àmbit (professional, personal, de promoció...) de 
manera que si us són denegats, puguem exigir les corresponents justificacions raonades. 

 
CCOO considerem dues possibles irregularitats 

• Una que consisteix en què quan demanem un curs, algú de la cadena jeràrquica, ens crida i diu que 
no ho demanem perquè informarà negativament. En aquest cas, nosaltres hem de seguir endavant 
amb la sol·licitud i si el curs es denega, s’han d’exposar les raons, de manera que el Servei de 
formació i els representants sindicals puguem examinar si n’hi ha irregularitats. 

• L’altra, que és la que està passant, consisteix en denegar cursos sense cap explicació, incomplint 
les normes. Totes les denegacions han de ser explicades i raonades. I quan diem això significa que 
la raó ha de ser més explicita que la formal de “per raons de servei”. 
 

CCOO demanarem al Servei de Formació i a la Subdirecció de RRHH que faci una nota a l’ATRI, per 
recordar aquest tema, però és important que tots nosaltres ho sapiguem ja. 
 
 
Avaluació, impacte i transferència del coneixement 
 
És un tema que CCOO plantegem reiteradament a tots els grups de treball i en totes les reunions, però que 
malauradament encara no hem pogut solucionar. Pensem que haurien d’aconseguir eines que ens 
permetessin tenir una idea, almenys aproximada, de quina és la transferència de coneixement en 
determinats cursos i així poder gestionar amb més eficàcia la programació següent. 
 
 
Cursos externs 
 
Finalment, recordeu que hi ha un circuit de demanda específic per als cursos externs al portal ATRI. 
 

SECCIÓ SINDICAL DE  CCOO 
 
 

CCOO US CONTINUAREM INFORMANT 
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