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DEPARTAMENT DE BENESTAR SOCIAL I FAMÍLIA 
FORMACIÓ 

 
 
 
CCOO, que formem part de la Comissió de Formació del Departament, hem assistit a la reunió de 
seguiment del Pla de Formació on s’han tractat els temes que tot seguit us detallem. 
 
S’han presentat els cursos que es van fer al 2013 i el seguiment dels cursos que s’han iniciat en el nou Pla 
de Formació pel 2014. 
 
Pel que fa a l’ICASS, CCOO vam demanar en el seu moment cursos en relació amb les agressions als 
centres Residencials. Vam demanar també específics per als professionals; Cures pal·liatives, UPP, Atenció 
centrada en la persona, cursos DEA( Desfibril·lador), Queixes i reclamacions, etc. 
 
CCOO us recordem que tot i haver-hi una data límit per a la presentació de sol·licituds de cursos del 
Departament, es pot presentar la sol·licitud també mentre el curs no s’hagi iniciat, si en queden places.  
 
 
Per a qualsevol problema o informació referent al Pla de Formació del Departament us podeu posar en 
contacte amb nosaltres mitjançant el correu del company de CCOO  janeas@sindicat.ccoo.cat. 
 
 
DRET DELS DOS PROGENITORS AL PERMÍS DE REDUCCIÓ DE JORNADA EN EL CAS DE BESSONS 
 
 
CCOO hem aconseguit al Departament de Benestar Social i Família - ICASS que es reconegui el dret dels 
dos progenitors a demanar la reducció de jornada per cura de fills, per part múltiple. 
 
El Departament, per ordre de Funció Pública, en un primer moment va negar el poder gaudir del permís de 
reducció de jornada per cura de fill a tots dos progenitors, en el cas de bessons o part múltiple, pel fet de ser 
el “mateix fet causant”. 
 
No cal dir que ni les persones afectades ni CCOO ho vèiem així i vam trobar jurisprudència que ens donava 
la raó ja que, ja fa temps, se li va reconèixer el dret a pare i mare que tots dos treballen a la Generalitat, 
però que van haver de portar-ho via judicial. Finalment, el Departament i Funció Publica ho han acceptat. 
Actualment, doncs, aquests progenitors gaudeixen del permís de reducció de jornada per cura de fills, tot i 
treballar al mateix centre, en cas de part múltiple. 
 
 

CCOO US CONTINUAREM INFORMANT !! 


