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REUNIÓ DEL GRUP DE TREBALL DE FORMACIÓ DEL 
DEPARTAMENT DE JUSTÍCIA 

 
 
Us informem de la reunió del grup de treball de formació del passat divendres 
1 d’abril. 
 
 
Valoració del pla de formació 2015 
 
CCOO exposem la desigualtat de condicions per accedir a la formació en 
funció del col·lectiu al qual es pertanyi atès que els col·lectius essencials i 
finalistes tenen més dificultat per poder formar-se. Demanem que hi hagi una 
igualtat de condicions a tots els col·lectius i que els criteris de validació per 
assistir als cursos estiguin clarificats. 
  
Així mateix, exposem que els/les destinataris/àries dels cursos estan 
considerats directament relacionats amb el lloc de treball i demanem que es 
comuniqui als diferents centres per tal que no hagi cap incongruència a l’hora 
de validar-los i compensar les hores si es fan fora del horari laboral.  
 
CCOO volem que la formació tingui la importància que es mereix i demanem 
que es posin els recursos adients. El representants del Departament ens 
comuniquen que es farà el possible perquè així sigui. 
 
 
Formació Inicial 
 
CCOO demanem cursos d’acollida adreçat al personal del centres 
penitenciaris i justícia juvenil. El Departament i el CEJFE estan d’acord en la 
necessitat formativa i treballaran en aquesta línia sempre que es pugui a 
nivell de pressupost de formació. 
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Detecció necessitats formatives 
 
CCOO demanem que la participació del personal en la detecció de 
necessitats formatives no es circumscrigui només al qüestionari de valoració 
de l’activitat formativa ja que el personal que no ha fet cap curs no pot omplir 
els qüestionaris.  
 
CCOO demanem cursos específics de formació per tots el col·lectius i 
especialment per les categories més baixes que reben poca formació o cap 
(netejadores, recepcionistes, xofers, manteniment, subalterns, cuiners, etc.). 
El CEJFE informa que al 2015 s’ha fet formació especifica en matèria de 
prevenció de riscos laborals per tots els col·lectius i que les organitzacions 
sindicals facin arribar les demandes de formació que detectin.  
 
CCOO demanem la descentralització de la formació als territoris per tal de 
garantir la igualtat de condicions per tothom i que els/les treballadors/es de 
Lleida, Tarragona i Girona, no surtin perjudicats. El CEJFE diu que sempre 
que és possible ho fan, a més a més, informa que en el cursos de formació 
que s’han fet als diferents territoris la participació ha estat molt favorable. 
 
El CEJFE informa que cada 3 mesos, i no cada 6 com es feia fins ara, 
s’enviarà al departament la relació de certificats del cursos per tal que siguin 
inclosos als expedients personals. 
 
CCOO us recordem que el personal que hagi fet cursos abans del 2010 i 
vulgui actualitzar el seu expedient pot fer-ho dirigint-se a la seu del 
Departament al c. Aragó, 332 amb els certificats dels cursos realitzats. 
 
A una reunió de formació anterior, el CEJFE informà dels dos cursos que 
vam sol·licitar CCOO per incloure’ls al Pla de Formació: el curs de conducció 
segura, al qual van assistir-hi 9 persones de les 15 inscrites, i el curs de 
conducció eficient, al qual van assistir 7 persones de les 12 inscrites. 
 
 
 

CCOO US CONTINUAREM INFORMANT 


