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FORMACIÓ A L’ÀMBIT DEL PERSONAL LABORAL
DE LA DGPEIS

El proppassat dimecres 13 de juliol, a les 11 hores, a l’ISPC, va tenir lloc una reunió sobre la formació a la
DGPEIS, a requeriment de la Sra. Annabel Marcos, directora de l’Institut, i amb presència, entre d’altres
representants del personal laboral del Departament, del company de CCOO, Carles Blanco.

Es van tractar 4 punts a l’ordre del dia, dels quals us en fem cinc cèntims:

1. INFORMACIÓ DE LA FORMACIÓ DESENVOLUPADA PEL PERSONAL TEOC EN EL PERÍODE 2011-
2016

A. FORMACIÓ D’ÀMBIT GENERALISTA:
CURS DE GESTIÓ DE L’ESTRÉS: 
- 2 jornades, a cavall entre finals de 2011 i començaments de 2012. 14 edicions, 2 per cadascuna de les
Regions i la Sala Central de Bombers. Per al personal de la REMS, de la REMN i de la SCB, la formació es
va dur a terme a l’ISPC. Per a la resta del personal, atenent a la localització territorial. La durada total de la
formació va ser de 12 hores.
- 2013: No compensaven hores. Es va anul·lar per manca d’alumnes.
CURS D’HABILITATS DE COMUNICACIÓ PER A OPERADORS:
- 2014, 2015 i 2016 (20 hores, 5 hores x 4 dies): total de 6 edicions.
CURS SOBRE EINES DE GESTIÓ DE GRANS EMERGÈNCIES:
- 2014: 8 hores.

B. FORMACIÓ ESPECÍFICA DE TEOC: 
2011:
- Jornada sobre aplicació Gestiosud (4 hores)
- Jornada d’operador de recursos del CCB (4 hores; 2 jornades per cada Regió i per al SCB)
- Jornada sobre l’aplicació de gestió d’ajuts (8 hores)
- Curs de coneixements propis de la regió: simultaneïtat de serveis (5 hores)
- Curs de coneixements propis de la regió: Jornada sobre el coneixement del territori al Ripollès (10 hores)
- Jornades de primera intervenció en sinistres amb matèries perilloses (7 hores).

2. CERTIFICAT DE TELEOPERADOR D’ATENCIÓ, GESTIÓ I COORDINACIÓ EN EMÈRGENCIES

L’Administració  ens  informa  que  la  seva  voluntat  és  impartir  la  formació  corresponent  per  a
l’obtenció  del  certificat  professional  de  teleoperadors  d’atenció,  gestió  i  coordinació  en
emergències. Els certificats professionals són els sistemes d’acreditació de competències professionals,
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juntament amb els títols de formació professional, amb oficialitat i validesa a tot el territori nacional i efectes
als Estats membres de la Unió Europea i els signataris de l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu, en
funció de la normativa UE relativa al sistema general de reconeixement de la formació professional. 

En particular, el certificat de teleoperadors es va establir mitjançant el Reial decret 548/2014, de 27 de juny
(entrada en vigor:  20 de juliol  de 2014).  A l’Annex V es determina el  nivell  3 de competències,  l’àmbit
professional (centres de coordinació d’urgències i emergències), els sectors productius (centres sanitaris
públics  o  privats,  centres  de  coordinació  d’emergències  que  depenguin  de  l’administració  pública  o
d’institucions privades, centres de recepció d’alarmes, teleassistència, 112), així com les ocupacions que es
poden exercir (teleoperador de gestió i coordinació de la demanda d’emergències; teleoperador de gestió i
coordinació en recursos de la demanda d’emergències;  operador de centres de coordinació d’urgències i
emergències; i teleoperador de central receptora d’alarmes).

La  formació del curs és de  730 hores, dividida en 5 mòduls teòrics i  1 mòdul pràctic (120 hores).
Cadascun dels mòduls teòrics constitueix la formació associada a una unitat de competència, que és el
mínim de competències professionals susceptible de reconeixement i acreditació parcial. 

L’avaluació i acreditació de competències professionals adquirides per l’experiència professional o vies no
formals de formació ha de tenir com a referent, també, el Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals.
L’Administració anuncia la  creació d’un grup de treball multidisciplinari, impulsat des de l’Escola de
Bombers i de Protecció Civil de Catalunya, amb l’objectiu de poder impartir la formació de teleoperadors.
Hem de tenir en compte que actualment és el SEPE qui elabora i actualitza els certificats professionals, per
la qual cosa cal que l’ISPC aconsegueixi, en primer lloc, l’acreditació com a centre reconegut davant el
Departament  d’Empresa  i  Ocupació  per  a  obtenir  el  certificat  de  professionalitat,  en  les  condicions
determinades pel Ministeri de Treball i Seguretat Social, tant en continguts del curs com en requisits dels
formadors i de les aules. 

El SOC és, a Catalunya, l’organisme competent per expedir i registrar els certificats de professionalitat i les
acreditacions  parcials  acumulables.  El  SOC els  expedirà  a  instància  de  la  persona sol·licitant,  un  cop
demostri haver superat els mòduls corresponents a aquest certificat, o bé l’hagi obtingut mitjançant el procés
de reconeixement de l’experiència laboral o de les vies no formals de formació (Programa Acredita’t).

3.  INFORMACIÓ  D’ACTIVITATS  FORMATIVES  ESPECÍFIQUES  PER  A ALTRE  PERSONAL  DE  LA
SDGT/ST

Per aquest any 2016, resta pendent proporcionar formació específica en electricitat al personal de taller
ràdio, respecte de la qual cal concretar els continguts durant el mes de setembre, i determinar la durada,
entre 6 i 8 hores.

També es donarà formació en conducció al personal de magatzem.
Igualment, estan previstos cursos de  conducció segura, per a vehicles pesants, de 16 hores,  i  per a
vehicles lleugers (turismes) a la tardor.

4. PROJECTE DE FORMACIÓ PLURIANNUAL

L’Administració ens comunica que està dissenyant un procés de detecció de necessitats per tal de valorar
quina ha de ser la formació que cal proporcionar al personal durant els anys 2017 i 2018.
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