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La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional estima que sólo 2 
entre los años 2009 y 2011, con la connivencia de la Junta de Andalucía, sindicatos 3 
y patronal, se defraudaron más de 2.000 millones de euros en cursos de 4 
formación.(Fuente: "El Mundo", 15 de abril de 2014.)  5 

El gobierno extremeño denunció a la patronal regional, los sindicatos CCOO 6 
y UGT, y la Confederación de Entidades para la Economía Social y Autónomos de 7 
Extremadura, por razones similares, en marzo de 2015. (Fuente, "El país", 15 de 8 
marzo de 2015) 9 

El caos de la formación en España, un sistema privatizado y orientado al 10 
lucro. Sin regulación, sin transparencia. Servicios de Empleo niegan los derechos de 11 
los formadores y de los ciudadanos. 12 

Comisión europea y Agencia europea niegan responsabilidad, Ministerio no 13 
quiere saber nada, Servicios de Empleo no están para regular los fondos públicos. 14 

  Tu dinero lo convierten en lucro y negocio mientras te niegan tus derechos. 15 
Formación para el empleo, el abuso consentido y cómplice.(“Soy formadora: Y 16 
me niego al negocio de la formación para el empleo”: Anna 17 
Varela.Ed.Amazon) 18 

 19 

Antecedents del subsistema de formació professional per a l'ocupació 20 

Després de la Constitució espanyola de 1978, es produeix el canvi polític necessari per a la 21 

implantació dels sindicats i el desenvolupament d'un diàleg social que serà bàsic per a 22 

l'aparició de la formació per a l'ocupació, tal com avui l'entenem, produint-se un canvi social 23 

que opera en la nostra societat de manera històrica a tots els nivells, inclosa la formació. 24 

El sistema de formació professional per a l'ocupació a Espanya es gesta l'any 1991, gràcies a la 25 

col·laboració de sindicats i patronal, que amb l'I Acord nacional de Formació Contínua, van 26 

aconseguir implementar un sistema *bipartito de formació, pioner al nostre país. Aquest 27 

sistema va ser fruit de la necessitat social i productiva i de l'exigència d'augmentar la 28 

participació dels agents socials en la política i en la societat, a tots els nivells. 29 

L'any 1992, apareix per primera vegada una nova formació no reglada, que compta amb 30 

certificats expedits pel Ministeri de Treball, en comptes d'amb les titulacions del Ministeri 31 

d'Educació. Aquesta formació no reglada que té com a objectiu l'aprenentatge, però no dota 32 

de títols, apareix com una formació que depèn de les necessitats del sistema productiu i amb 33 

una implicació directa a formar a les persones per a la seva directa inserció laboral.  34 

La formació no reglada comença l'any 1992 amb la signatura del primer Acord Nacional sobre 35 

Formació Professional Contínua, text que va ser subscrit per la CEOE i la CEPYME, i d'una altra, 36 

per UGT i CCOO. El concepte de Formació Contínua s'estableix en l'article 1 d'aquest acord en 37 

el qual es llegeix que: "A l'efecte d'aquest Acord s'entendrà per Formació Contínua el conjunt 38 

d'accions formatives que desenvolupin les empreses, a través de les modalitats previstes en el 39 

mateix, dirigides tant a la millora de competències i qualificacions com a la *recualificación 40 

dels treballadors ocupats, que permetin compatibilitzar la major competitivitat de les 41 

empreses amb la formació individual del treballat,". 42 
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En un primer moment, aquest sistema de formació es va planificar i va gestionar per les 1 

organitzacions empresarials i sindicals més representatives, en un binomi creat per les 2 

organitzacions signatàries de l'Acord Nacional de Formació Contínua anomenat *FORCEM 3 

(Fundació per a la Formació Contínua). Això és important doncs reflecteix un sospitòs i alt 4 

enteniment i capacitat negociadora entre representants dels treballadors i dels empresaris. 5 

En aquest sentit, els acords nacionals de formació contínua constitueixen grans fites 6 

històriques del diàleg social i de la negociació col·lectiva a Espanya i són un exemple de 7 

“responsabilitat compartida” dels agents econòmics i socials. Amb ells es va establir el sistema 8 

de quotes per a la formació, que està a la base de l'actual subsistema de formació per a 9 

l'ocupació. Serà mitjançant aquests acords com s'anirà gestionant i planificant la formació 10 

professional per a l'ocupació fins a l'últim l'IV i últim acord de l'any 2006, si ben el sistema va 11 

ser evolucionant i canviant des de llavors fins ara. 12 

 L'III acord és destacable ja que presenta una important novetat en afegir a 13 

l'Administració com a tercer membre del model de gestió, la qual cosa va donar lloc a la 14 

creació de l'actual Fundació Tripartida, -Fundació que al seu torn es troba en període de 15 

transició per constituir-se en la Fundació Estatal per a la formació professional per a 16 

l'ocupació-, canvi que s'ha produït mitjançant Reial decret 4/2015. 17 

El model espanyol de gestió *bipartita de la formació contínua va ser un model nascut de 18 

realitat socioeconòmica espanyola. La distribució de la quantitat de formació desenvolupada 19 

entre els sectors estava molt desequilibrada, sent més actius els entorns amb un major volum 20 

d'innovació i canvi tecnològic, enfront d'aquells que, en situació més desfavorable, 21 

s'enfrontaven a la necessitat de realitzar reformes estructurals importants en un ambient de 22 

poca o nul·la implantació de la formació. 23 

 Aquest sistema de formació que anava creixent a Espanya va desembocar en un model 24 

integral de formació professional per a l'ocupació en 2006, quan el Govern i les organitzacions 25 

empresarials i sindicals més representatives van subscriure l'Acord de Formació Professional 26 

per a l'Ocupació, les finalitats de la qual i principis es van tenir en compte de manera 27 

exhaustiva en l'elaboració del Reial decret395/2007, de 23 de març, pel qual es regula el 28 

subsistema de formació professional per a l'ocupació, el qual ha estat la norma bàsica de 29 

formació professional per a l'ocupació en els últims 8 anys, consensuant totes les posicions per 30 

integrar en la línia de l'establert en la Llei Orgànica 5/2002, de 19 de Juny, de les Qualificacions 31 

i de la Formació Professional, la formació ocupacional i la contínua, de tal manera que 32 

ambdues estiguessin orientades a l'ocupació .Aquesta llei orgànica va establir el Catàleg 33 

Nacional de Qualificacions Professionals i va facilitar l'avanç cap a un enfocament 34 

d'aprenentatge permanent dels treballadors i cap a la integració de les diferents ofertes de 35 

formació professional existents en aquell moment (formació reglada, formació ocupacional i 36 

formació contínua), avançant també en el reconeixement i l'acreditació de les competències 37 

professionals que es poguessin haver adquirit tant a través de processos formatius formals 38 

com de processos formatius no formals, així com per mitjà de l'experiència laboral. 39 

 Amb el Reial decret 395/2007, de 23 de març, aquesta situació canvia i es regula el 40 

Subsistema de Formació Per a l'Ocupació, que integra ambdues modalitats de formació en una 41 

única categoria, -formació professional per a l'ocupació,- amb la pretensió de millorar el 42 

sistema de formació i aconseguir l'equilibri entre l'oferta formativa i la demanda del mercat de 43 

treball. Aquest Reial decret porta causa també de determinats canvis normatius importants 44 



[Escribir texto] 
PONÈNCIA DE FORMACIÓ AL CONGRÉS D’STAS-Iv 2016 

3 
 

que era necessari incorporar al nou sistema de formació professional per a l'ocupació, com són 1 

la Llei Orgànica 5/2002, de 19 de juny, de les Qualificacions i de la Formació Professional, i de 2 

la Llei 56/2003, de 16 de desembre, d'Ocupació. És a més, una llei que recull l'esperit i el dictat 3 

de la Unió Europea, la consideració de la qual sobre l'aprenentatge permanent és essencial en 4 

la lluita contra la desocupació, ja des de l'Estratègia de Lisboa. 5 

La integració de les antigues formació contínua i formació ocupacional (formació per a 6 

treballadors ocupats i formació per a treballadors aturats, respectivament) en una única 7 

formació, que ja el títol de la llei crida formació professional per a l'ocupació, respon -entre 8 

altres aspectes-, a trencar la barrera entre treballadors en actiu i entre treballadors aturats, de 9 

tal forma que estableix una perspectiva cohesionada de fons econòmics diferents provocant 10 

una imatge inversora cap a Europa en polítiques d'ocupació *garantista dels objectius 11 

comunitaris en aquesta matèria. 12 

El nostre ordenament jurídic s'impregna d'una gran sèrie de disposicions relatives a aquests 13 

termes; des de la Constitució, l'Estatut dels Treballadors, la Llei d'Ocupació, el Catàleg Nacional 14 

de Qualificacions Professionals, el subsistema de Formació Professional per a l'Ocupació, i en 15 

cada autonomia, plans com el *PAVACE valencià, ordres i reglaments de desenvolupament 16 

sobre la formació, consells, reunions, taules d'experts i altres…. que periòdicament i des de fa 17 

23 anys han anat evolucionant cap a un model que ha aconseguit donar formació a molts 18 

treballadors, però que no ha pogut resoldre el problema. El problema d'adequar el creixement 19 

amb la taxa de desocupació. Sembla que en la realitat, el món avança, la tecnologia avança, 20 

Europa creix i desenvolupa sistemes financers, empresarials, productius, sanitaris… millors, 21 

però aquesta millora no és real; les borses de pobresa, immigració, atur i analfabetisme també 22 

creixen, demostrant-nos que el sistema està creixent només per a uns, i que una altra part no 23 

pot accedir a ell. 24 

El nostre subsistema de Formació Professional per a l'Ocupació, regulat pel Reial decret 25 

395/2007, ha estat l'encarregat de coexistir en dos moments molt diferents, una època de 26 

bonança en la qual els agents socials disposaven de diners gairebé il·limitats per dur a terme 27 

l'oferta formativa, que van créixer, i van ampliar o van obrir centres de formació per tot el 28 

territori nacional, amb instal·lacions ben equipades i en els quals tot el que es demanava 29 

s'obtenia. La formació es va convertir aviat en un gran pastís, del que els sindicats més 30 

representatius i la patronal, més les empreses intermediàries( algunes subsidiàries d’aquells), 31 

aconseguien beneficis exagerats. Fins i tot els docents d'aquests cursos tenien sous que 32 

superaven en molt els de qualsevol alt càrrec públic. El segon moment que ha viscut aquest 33 

Reial decret va començar fa 4 anys, els cursos es van reduir, els sindicats paral·lelament van 34 

començar a engegar expedients de regulació d'ocupació, tots els sous van disminuir, i els 35 

gestors d'aquestes entitats van comprovar que no és el mateix gestionar una empresa que rep 36 

diners cada any, a gestionar una empresa que necessita buscar més ingressos per sobreviure. 37 

Així que van començar a minvar, a acomiadar treballadors, a impartir menys cursos, i els diners 38 

en equipament es va suprimir. 39 

I este és el moment d'avui, en el qual alhora que s'aprova un reial decret( RD 4/2015) que en la 40 

seva exposició de motius aposta per una formació per a tots, de qualitat, digna, i per a tota la 41 

vida, i al mateix temps, eleva les taxes universitàries apartant a persones sense recursos, 42 

dificulta l'educació pública en detriment d'una educació privada de pagament, i tot això, en 43 

nom de la desitjable competitivitat de la nostra economia, i de la necessària millora de la 44 
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*empleabilitat, abocant el nostre servei públic fonamental en el desenvolupament personal i 1 

professional, als peus dels postulats mercantilistes i més neoliberals coneguts en els últims 2 

temps. 3 

El Reial decret 4/2015, de 22 de març, comença -com no podia ser d'una altra forma-, 4 

esgrimint la necessitat de situar el nostre país en una "senda sostenible" de creixement i 5 

generar ocupacions estables i de qualitat. 6 

El Reial decret torna sobre aquesta idea i obertament reconeix aquest important paper, no ja 7 

per al creixement, sinó per a la recuperació de la nostra economia, recuperació que requereix 8 

potenciar el capital humà i el seu *empleabilitat. El necessari equilibri entre oferta i demanda 9 

de qualificacions, entre oferta formativa i necessitats del mercat de treball339 que hem repetit 10 

al llarg d'aquest treball, forma també parteix dels primers arguments d'aquest nou Reial 11 

decret. 12 

El Reial decret destaca la labor, importància, desenvolupament i fruits que els diferents 13 

sistemes de formació professional per a l'ocupació han produït a Espanya en les dues últimes 14 

dècades, i reconeix la millora *habida en *empleabilidad i qualificació. 15 

Es destaca el model de gestió compartida que ha existit fins ara entre les Administracions i els 16 

interlocutors socials, i ja s'avança que el sistema -encara que ha permès avançar en la millora 17 

de les competències professionals dels treballadors i la competitivitat de les empreses 18 

espanyoles-, presenta determinades deficiències que han d'abordar-se amb urgència. 19 

S'assenyala la deficient coordinació del conjunt del sistema, falta de planificació estratègica de 20 

la formació professional per a l'ocupació, una escassa vinculació amb la realitat del teixit 21 

productiu, la falta d'avaluació de l'impacte de la formació professional per a l'ocupació, i la 22 

falta de definició eficient del rol dels agents que participen en i del sistema, com a causa de 23 

debilitació de l'actual sistema. 24 

El Decret exposa un nou marc en el qual ha de prevaler l'atenció -després de l'impacte de la 25 

recent crisi-, als diferents sectors en procés de recuperació, a la desocupació en els joves, a 26 

l'exigència de majors nivells de qualificació, a la necessitat de mà d'obra qualificada en sectors 27 

innovadors i a l'augment del col·lectiu d'aturats de llarga durada. Es podria dir que el decret 28 

parteix amb un to d'il·lusió, o almenys, un cert grau d'optimisme, en afirmar que l'actual 29 

context econòmic constitueix una oportunitat per al canvi. Coincideixo amb l'esperit de la 30 

necessària inversió en formació i de la seva evolució constant, així com de la necessària 31 

anticipació del sistema a les demandes del mercat, en honor d'un augment de les oportunitats 32 

d'ocupació, i en conseqüència de desenvolupament econòmic general, però ja sabem que la 33 

simple ordenació d'un sistema i lloances a la formació no han estat suficients per frenar la 34 

desocupació. 35 

Ni a Espanya ni a Europa, la grandiloqüència de les paraules basta per si sola perquè el binomi 36 

formació-empro -que és la preocupació recurrent dels estats membres i especialment de la 37 

zona sud europea-, operi. La inversió en formació i la cultura de la formació són aspectes que 38 

han d'anar a l'una que les paraules *bienintencionadas. Si des d'aquest reial decret es 39 

relaciona tan empíricament la formació i l'ocupació, entenc que no n'hi ha prou amb 40 

assenyalar com a defectes del sistema la falta de transparència (que neix amb els casos a 41 

Andalusia però no existeix en la resta d'Espanya, almenys que se sàpiga) i la falta de control, 42 

sinó que caldrà establir un sistema econòmic que augmenti la quantitat i qualitat de la 43 

formació en la mesura de la desocupació, això és, multiplicant per 6 l'actual. 44 
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2. La formació Sindical 1 

L'interès sindical és alguna cosa que ha d'aparèixer ja de forma permanent en la formació 2 

impartida pel Sindicat. Sense una estratègia formativa de les persones que s'apropin a 3 

l'organització amb la il·lusió, entusiasme i motivació de participar en l'acció sindical, el canvi 4 

generacional necessari en qualsevol grup amb interès de romandre pot quedar en suspens o 5 

ser d'avanç crític. 6 

Fins ara, hem observat les reiterades demandes de formació en prevenció de riscos laborals o 7 

en aquelles tasques necessàries per participar en unes eleccions sindicals, quedant la Formació 8 

per nuestr@s delegad@s supeditada a aquests àmbits. 9 

Si ampliem una mica més la visió, també podrem dir que nuestr@s delegad@s han estat 10 

també participants d'aquells plans de formació *contínua que des de l'Escola de Formació 11 

d'Intersindical Valenciana s'han pogut preparar, encara que aquestes propostes de formació 12 

no tenien un objectiu estricte de formació sindical. 13 

La solitud “*cutural” amb la qual rep el Sindicat als nuev@s delegad@s de personal en les 14 

administracions ens és coneguda per tod@s. La formació dels nostres quadres presents i futurs 15 

ha d'estar assegurada i el Sindicat ha d'apostar i implicar-se en l'esforç de conrear tècnica, 16 

pràctica i ideològicament a nuestr@s *compañer@s, i al mateix temps a la societat en general. 17 

Necessitem, d'una banda, diversificar les ofertes formatives a tots els delegats i delegades 18 

sindicals i, per l'altre, d'obrir-les a la resta de la societat, persones d'altres àmbits de 19 

l'Administració i d'altres entitats i organitzacions, afins a la política sindical de la nostra 20 

organització. La seva execució dependrà de l'engegada de tres línies d'actuació. 21 

 22 

La primera, potenciarà la rellevància de la Formació inicial. Necessitem un increment en la 23 

formació inicial en les seves dues modalitats. D'una banda, augmenta la referida a la formació 24 

inicial selectiva. És a dir, aquella formació que es requereix per accedir definitivament a 25 

l'activitat sindical. El que es pretén, a través d'aquesta, és aconseguir una major adequació de 26 

les competències sindicals necessàries. D'altra banda, també s'incrementarà la formació inicial 27 

d'acolliment. És a dir, aquella formació que es duu a terme a través de tutories sindicals i que 28 

té per destinatari el personal de nova elecció com a representants dels trabajador@s. Aquest 29 

tipus de formació serà de curta durada. 30 

 31 

La segona categoria de formació, més utilitzada per nosotr@s, consistirà en l'aparició de la 32 

Formació Oberta, la qual haurà de tenir un marcat caràcter ideològic i estar molt vinculada als 33 

senyals d'identitat del Sindicat. Aquest tipus de formació té per objectiu oferir nous serveis i 34 

línies de formació tant als afiliad@s com al conjunt al conjunt dels professionals vinculats a les 35 

diferents administracions públiques, com a persones externes d'altres organitzacions i/o 36 

estudiants universitaris. Es duria a terme a través de seminaris i jornades obertes on poden 37 

assistir professionals i persones externes a l'Administració, és a dir, que no siguin funcionaris, i 38 

Jornades de Bones Pràctiques —les que es deriven del Programa Col·laborem— que, encara 39 

que inicialment es dirigissin a col·lectius professionals específics, podrien assistir tot tipus de 40 

professionals que estiguessin interessats. 41 

El programa *COOPEREM ,finalment, l'última categoria de formació és el treball i 42 

l'aprenentatge col·laboratiu que es proposa a través de la participació de col·lectius que 43 

desitgin millorar el seu practica sindical. Per a això, cada col·lectiu selecciona 44 
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un aspecte professional amb interès sindical que s'hagi de millorar. El treball col·laboratiu 1 

s'exposa en sessions de trobada presencials i té per finalitat oferir noves perspectives i 2 

solucions. Aquesta sessió presencial podrà ser complementada pel treball online/virtual. 3 

 4 

Aquests col·lectius professionals explicaran també amb l'ajuda d'un coordinador de grup, 5 

conegut com i-moderador, i d'experts externs que els acompanyen al llarg de tot el procés. Les 6 

comunitats i grups de treball disposen de la plataforma que l'Escola de Formació d'Intersindical 7 

Valenciana(ESFMB) per treballar en línia.Serà un espai de trobada virtual per a comunitats 8 

formades per personal de l'administració pública i altres professionals que presenten una 9 

necessitat i, per a això, treballen en xarxa. 10 

La plataforma posarà a la disposició dels seus usuaris una sèrie d'eines que es poden utilitzar 11 

de manera lliure en funció de les necessitats que presenti cada grup. Aquestes eines, entre 12 

unes altres podrien ser: 13 

 14 

— *Fórum: espai de debat àgil i obert. Els membres del grup o del portal, amb uns permisos 15 

determinats daus per l'administrador o moderador, poden escriure missatges i rebre 16 

respostes. Serveix perquè els membres del grup o del portal puguin obrir debats en paral·lel 17 

sobre diferents temàtiques. La seva estructura permet seguir el desenvolupament 18 

del debat i incorporar-ho a qualsevol moment publicant un nou missatge.  19 

Blog: diari electrònic d'actualització periòdica on un o diversos membres poden escriure 20 

articles, notícies o comentaris sobre articles d'altres membres. Les entrades queden 21 

organitzades en ordre cronològic invers, és a dir, de l'entrada més recent a la més antiga, i en 22 

un arxiu mensual. Així mateix, permet adjuntar documents i recomanar enllaços web. Serveix 23 

com a eina de comunicació interna i/o externa, 24 

 25 

Contenidor de fitxers (i-Documents): eina que permet gestionar tots els arxius d'un grup o un 26 

portal. Serveix per penjar documents al portal i que els usuaris amb permisos puguin 27 

descarregar-los-hi. En cada arxiu apareix la data i hora en la qual s'ha penjat o modificat el 28 

document, el nom de l'usuari que ho ha penjat, una icona que identifica el tipus d'arxiu i el 29 

nombre de comentaris associats a aquell document. 30 

 31 

Calendari: agenda virtual que permet el control i la difusió dels esdeveniments i actes a nivell 32 

*grupal i del portal (reunions presencials, congressos, etcètera). Serveix per veure les activitats 33 

programades i per afegir noves. Així mateix, les entrades admeten comentaris i la creació d'un 34 

registre de participants en cadascuna de les activitats. 35 

 36 

Wiki: eina que permet crear i modificar documents de manera col·lectiva, sabent a tot moment 37 

quin usuari fa l'aportació. Serveix per crear documents —actes de reunió, informes, memòries, 38 

etc.— en col·laboració amb altres membres del grup o del portal, realitzar pluges d'idees 39 

asíncrones i tractar els aspectes més rellevants d'una jornada o sessió de treball d'interès per 40 

al grup. 41 

 42 
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Processos participatius: eina que permet recopilar información breu i estructurada dels usuaris 1 

del portal o del públic en general mitjançant qüestionaris fets a mesura. Serveix per realitzar 2 

enquestes d'opinió o per prendre una decisió consensuada mitjançant el vot dels 3 

usuaris. 4 

Llista de correu: eina que permet reunir en una sola adreça electrónica tots els correus dels 5 

membres d'un grup. D'aquesta manera, es pot enviar el mateix missatge a un nombre il·limitat 6 

de persones. Serveix per dirigir-se a tots els membres mitjançant una única adreça. Si s'és 7 

membre d'un grup, es pot enviar un correu a la resta de membres del grup 8 

 9 

Xarxes socials: Eina que permetrà amplificar la socialització d'aquelles línies d'acció sindical 10 

consolidades i aprovades pels òrgans de decisió sindical 11 

 12 

La implantació de les comunitats serà progressiva i *posibilista en funció de l'avanç 13 

experimentat per les diferents comunitats. En aquest sentit, no s'utilitzarà una planificació 14 

tancada: es farà una oferta oberta de participació, a totes les seccions sindicals i sindicats 15 

inclosos en Intersindical Valenciana, per treballar aquelles àrees o centres d'interès rellevants 16 

per a la seva pràctica sindical quotidiana o professional habitual. Una vegada *obenidos els 17 

consentiments oportuns, i existeix acceptació pel col·lectiu implicat, es passaria a crear la 18 

Comunitat de Pràctica  19 

És evident, que no n'hi ha prou amb il·lusió i implicació dels participants. Serà necessari que 20 

*STAS-Intersindical Valencià dot de mitjans financers adequats(10% del pressupost anual) per 21 

portar a terme aquesta Formació Interna. Els beneficis poden repercutir clarament en la resta 22 

d'àrees sindicals. Així, podem veure augmentada l'extensió de l'acció sindical si apareixen 23 

Comunitats de Practica territorials; l'àrea de Salut Laboral tal vegada pugui emergir en 24 

administracions amb pràctiques preventives deficitàries; l'àrea de Comunicació pot veure's 25 

eixamplada amb l'aparició de nous continguts fins ara ocults;etc. 26 

3. LA PREOCUPACIÓ PER LA FORMACIÓ DELS EMPLEATS PÚBLICS: FORMACIÓ I CARRERA 27 

PROFESSIONAL 28 

 29 

 30 

En l'actualitat per respondre a les expectatives dels ciutadans la *FORMACION dels servidors 31 

públics és indispensable per a l'EFICÀCIA i rendiment de l'Administració. 32 

 33 

Segons el model proposat per l'O.C.D. (1995), els recursos humans són considerats en la nova 34 

gestió pública i cultura *postburocrática, com l'element estratègic per al desenvolupament de 35 

la capacitat d'innovació de les organitzacions públiques. Les organitzacions públiques seran, en 36 

definitiva, la qual cosa siguin els seus recursos humans. 37 

3.1.. ARTICLES 35.1, DE LA CONSTITUCIÓ ESPANYOLA DE 1978 38 

 39 

ARTICULO 35.1 40 

 41 

“Tots els espanyols tenen el deure treballar i el dret al treball, a la lliure elecció de professió o 42 

ofici, a la PROMOCIÓ a través del treball i a una remuneració suficient per satisfer les seves 43 
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necessitats i les de la seva família, sense que en cap cas pugui fer-se discriminació per raó de 1 

sexe.” 2 

 3 

La Sentència del Tribunal Constitucional 50/1986, de 23 d'abril de 1986, en els seus fonaments 4 

de jurídics *dá plena validesa a l'aplicabilitat de l'Articulo 35.1 en l'àmbit de la funció pública 5 

en assenyalar: “...*tratandose d'una promoció entre funcionaris per a l'accés a places d'oficial, 6 

no resulta contrari a la Constitució, sinó concorde amb ella, donat el mandat constitucional 7 

d'afavorir la promoció mitjançant el treball” 8 

La promoció a través del treball, s'enquadra dins de textos internacionals com és “El Pacte 9 

Internacional de Drets Econòmics, Socials i Culturals” de 13 d'abril de 1977, que en el seu 10 

Article 7 reconeix el dret de tota persona al fet que se li asseguri “Igual oportunitat per a tots 11 

de ser promoguts, dins del seu treball, a la categoria superior que els correspongui, sense més 12 

consideració que els factors de temps, servei i capacitat.” 13 

 14 

3.2. FORMACIÓ 15 

 16 

S'ha de distingir entre l'accés a l'activitat professional del funcionari i la incorporació al lloc de 17 

treball. 18 

3.2.1 FORMACIÓ PER A l'ACCÉS A la FUNCIÓ PÚBLICA 19 

Aquesta formació, ha estat aliena a les preocupacions dels gestors del personal públic. Podem 20 

dir que les Administracions es desentenen de la formació per a l'accés, elaboren uns 21 

programes de l'oposició corresponent i confien tot la resta la voluntat autodidacta de 22 

l'opositor ajudat per centres i preparadors especialitzats. Si bé és cert que alguna 23 

Administració ha redactat temaris per a la preparació o mantenen contacte amb els 24 

preparadors privats per millorar la col·laboració entre ambdues parts. 25 

 26 

Les proves per superar les oposicions cada vegada tenen més una orientació de tipus pràctic, 27 

els exercicis pràctics cada vegada tenen mes pes en la nota final. 28 

 29 

Un altre enfocament, pensant principalment en els Alts Funcionaris, opina que pot existir un 30 

model teòric-pràctic en el qual el sistema educatiu s'orienti a formar a professionals capacitats 31 

per a l'exercici de diferents professions, per mitjà d'una titulació amb una formació teòrica de 32 

quatre o cinc anys a la Universitat, i un altre període de FORMACIÓ pràctica, organitzada per 33 

l'Estat que sol durar dos anys en diferents oficines públiques o privats. Al final de cadascun 34 

d'aquests períodes, teòric i pràctic, s'han de superar unes proves o exàmens estatals. 35 

 36 

L'aplicació d'aquest sistema formatiu a el País Valencià plantejaria la qüestió de qual seria 37 

l'organisme que hauria de realitzar tal preparació teòric-pràctica. És fàcil pensar que la 38 

FORMACIÓ teòrica correspongués a la Universitat, però és més discutible l'organisme que 39 

hauria de portar a efecte la FORMACIÓ pràctica, podrien ser organismes públics constituïts 40 

específicament per a tal finalitat, en el qual poguessin participar diverses Administracions 41 

Públiques. Seria el moment de sol·licitar la creació de l'Escola Valenciana de Funció Pública, la 42 

finalitat de la qual passaria perquè, el funcionari *recibieser una formació pròpia del treball 43 

que va a desenvolupar en el sector públic. 44 
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3.2.2 FORMACIÓ PER A l'EXERCICI PROFESSIONAL 1 

 2 

Mentre una FORMACIÓ generalista pot ser bastant adequada per a l'accés a la funció pública, 3 

una formació especialitzada és imprescindible per a l'accés al lloc de treball. 4 

A una societat altament tecnificada li correspon una Administració que igualment tingui un alt 5 

nivell de formació. 6 

 7 

Per oferir uns serveis adequats als ciutadans, l'Administració Pública pot utilitzar al personal ja 8 

integrat en la funció pública, oferint-los una FORMACIÓ especialitzada per al lloc de treball a 9 

exercir. Si bé és evident que sí l'Administració fa un important desemborsament econòmic per 10 

formar als funcionaris, ha d'adoptar mesures perquè l'esforç realitzat es mantingui en benefici 11 

de la societat, almenys per un temps raonable. 12 

 13 

La FORMACIÓ per al lloc de treball a més d'especialitzada ha de ser permanent. El funcionari 14 

ha de tenir coneixements i experiència necessària per exercir el lloc. A més, la permanència en 15 

el lloc ha de quedar supeditada a la realització de determinats cursos, pràctiques o 16 

experiències de perfeccionament. Em sembla adequat que la FORMACIÓ permanent es 17 

configuri com un dret i un deure per al funcionari. El perfeccionament professional seria un 18 

mitjà per a la PROMOCIÓ professional i un estímul perquè el funcionari pugui aconseguir o 19 

mantenir la seva permanència en el lloc de treball al fet que aspiri o estigui destinat. En 20 

definitiva el funcionari ha d'estar en permanent posada al dia en la seva formació, fins i tot 21 

com a requisit imprescindible per continuar en l'acompliment en el lloc de treball. La formació 22 

ha d'arribar a facilitar la millora en la CARRERA ADMINISTRATIVA. 23 

Si la FORMACIÓ no és un dels criteris determinant per aconseguir llocs de treball superiors, el 24 

funcionari no estarà motivat per incrementar la seva formació. Per això la formació ha de tenir 25 

una preferent i especial rellevància en l'adjudicació de llocs de treball, professionalitzant així la 26 

funció pública 27 

Ha d'existir una correlació directa entre FORMACIÓ i CARRERA ADMINISTRATIVA, de manera 28 

que els diplomes i titulacions, que s'obtinguin pels funcionaris serveixin efectivament per a la 29 

seva PROMOCIÓ, la qual cosa només es pot aconseguir si en les relacions de llocs de treball se 30 

citen amb objectivitat els requisits de titulacions exigibles per ocupar els llocs, per mitjà de 31 

títols, diplomes, certificats que guardin una connexió directa amb la carrera professional de 32 

l'empleat públic, impartides per organismos públics, a més de que aquestes titulacions 33 

serveixin com a mèrits en els concursos, tant de provisió de llocs, com per a l'accés per mitjà 34 

de concursos-oposicions 35 


