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ASSUMPTE: DESVALIDACIÓ DE CURSOS A DISTÀNCIA
La Comissaria General de Participació i Organització ha decidit NO validar aquells
cursos formatius que es realitzen completament a distància.
La mesura afecta a tots els concursos i oposicions en procés i als propers que es
facin d'ara en endavant.
La decisió de la CGPO ha estat motivada degut a les irregularitats (?) detectades.
Una d'elles es que no poden comprovar les hores lectives anunciades pel curs amb
les hores de dedicació expressa per l'alumne. (van difondre que un curs a distància
de 210 hores havia estat realitzar en 35 minuts per la propia CGPO)
Altre motivació ha estat, segons la pròpia CGPO, que es qüestionen els currículums
dels docents.
I l'altre ha estat que les avaluacions que es fan o treballs que es presenten als
cursos formatius a distància no donen la garantia suficient sobre la veritable identitat
o autoria de l'alumne que s'avalua (que qualsevol pot fer l'examen o el treball en
substitució de l'interessat).
El CAT ha esmentat davant de tots els responsables de la CGPO, de
l'Administració i de la resta de sindicats que han fet acte de presència (alguns
no van fer-ho) que això es fiscalitzar uns cursos en detriment d'altres. Que si
han estat validats abans aquests cursos ara també ho haurien d'estar. Que si
s'han d'intervenir els cursos formatius meritoris que es faci sobre la totalitat
dels cursos que s'estan ofertant, sindicals i no.
I que això pot significar un allau d'al·legacions dels afectats i que acabaran
amb tota probabilitat al Tribunal Contenciòs-administratiu. Sentència que pot
representar precedents i conseqüències imprevisibles.
La resposta rebuda per la CGPO ha estat:
Que s'actuarà sobre els cursos formatius a distància per evitar el que ells anomenen
"mercadeig", i que la potestat per validar o no els cursos sempre la té el tribunal
avaluador i la CGPO.
Companys/es,
Després d'aquesta confirmació només us puc assessorar dient-vos que si sou
afectats no dubteu en contactar amb l'àrea jurídica del sindicat per valorar les
possibilitats d’efectuar al·legacions davant G.P.S, i al Contenciós si cal.
Jaume Gustems i Jordi Costa
Delegats del CAT presents a la reunió amb la CGPO

