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FORMACIÓ AL DEPARTAMENT DE JUSTÍCIA 
 

Atesa la manca d’autorització i compensació d’hores de formació del 
departament de Justícia, CCOO hem proposat varies reunions 
negociadores amb el departament i afirmem que el tarannà del 
departament és posar tots el impediments per no compensar les 
hores de formació als treballadors i treballadores.  
 
Hi ha col·lectius que no tenen formació específica i els/les 
treballadors/es que es busquen la seva formació fora del Pla de 
Formació del departament es troben amb impediments per  
compensar el temps dedicat a formar-se. 
 
Si no tenim resposta amb alguna solució a aquest problema, CCOO 
interposarem denuncia per vulneració dels drets treballadors/es. La 
formació és la nostra única eina de promoció i de qualificar la 
nostra feina dins de la administració. 
 
Actualment hi ha una proposta d’acord en relació amb la 
interpretació de l’article 10 del III Acord de condicions de treball de 
personal funcionari que, en línies generals, recull el següent: 
 

 La formació online: no té cap diferenciació entre la formació 
online i la formació presencial. El Departament ha de disposar 
dels espais adients per fer aquesta formació dins de l’horari 
laboral, i quan això no sigui possible ha de compensar la 
dedicació horària d’aquella formació relacionada amb el lloc de 
treball. 
 

 Dins de les 40 hores de formació, està inclòs tant la formació 
bàsica com la relacionada amb el lloc de treball (acollida, 
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estratègica i d’actualització i aprofundiment). CCOO vàrem 
exigir que no es diferenciessin les dues modalitats de formació 
pel que respecta a la compensació horària.  
 
FP, no ha acceptat les nostres propostes en relació amb la 
formació bàsica ja que consideren que si es realitza fora de 
l’horari laboral, aquest tipus de formació no es compensarà. 
Només es compensarà la formació que es faci fora de l’horari 
laboral i que estigui relacionada amb el lloc de treball.  
 
 

Demandes de CCOO al grup de treball de formació. 
 

 Formació pels tots els col·lectius: hi ha col·lectius que no 
tenen formació especifica dins del Pla de Formació del 
Departament i que no han rebut cap tipus de formació. El 
CEJFE va acceptar la nostra proposta i inclourà al Pla de 
Formació als col·lectius que no rebrien formació específica, per 
exemple: MFO, netejadores, manteniment, xofers... 

 
 Exigim la igualtat d’oportunitats per accedir als cursos de 

formació, independentment del col·lectius al què es pertanyi, 
ja que aquells col·lectius essencials i finalistes tenen més 
dificultats per poder formar-se, i son els responsables de 
formació dels centres els qui no autoritzen l’assistència al curs 
per necessitats del servei. 
 

CCOO us demanem que tant les sol·licituds al cursos com la petició 
de l’autorització als responsables de cada centre es faci a través de 
l’ATRI. Així mateix, sol·liciteu que l’autorització o denegació pel part 
dels responsables de formació de cada centre sigui per escrit.  
 
 

CCOO US CONTINUAREM INFORMANT 


