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PERSONAL LABORAL DEP. INTERIOR 
FORMACIÓ 

 
El passat 14 de desembre de 2016 es va celebrar a l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya una reunió 
amb el grup de treball de Formació que afecta els col·lectius de personal laboral del Departament d’Interior 
següents: Taller Ràdio, Magatzem Logística, Teleoperadors, EPAF’s i Operadors; on es van tractar els 
temes que tot seguit us relacionem. 
 
 
FORMACIÓ 2016 
 
Curs Conducció Part Teòrica: Adreçat als col·lectius de Taller Ràdio i Magatzem logística. Al Taller Ràdio 
a més a més se’ls hi ha fet un curs d’electricitat. El proper mes de gener està previst fer les clases 
pràctiques de vehicle lleuger i de vehicle 4x4. 
 
Curs genèric Teleoperador: 9 + 8 places, amb certificació de professionalitat. 
 
 
PLANIFICACIÓ FORMACIÓ 2017. PROGRAMA D’ACTIVITATS FORMATIVES 
Hores d’ara estem amb els pressupostos prorrogats. Aquest fet és un condicionant envers al pressupost de 
formació. A la pregunta de si les certificacions encareixen la formació en responen que no. Han aconseguit 
que l’ISPC sigui un centre “reconegut” per impartir la formació professional certificada. Ara la dificultat està 
en adequar els cursos amb la legalitat del SOC. És a dir, s’han de fer coincidir els continguts de la formació 
amb el marc de la certificació. 
 
EPAF 
Es faran extensius cursos d’Agricultura per donar formació al col·lectiu. 
 
OPERADORS 
La formació serà presencial i en línia. Es pretén unificar el codi de tots els teleoperadors. Dins de les 
certificacions apareix l’obligació a fer anglès com a formació professional. 
IOC : Mitjançant l’escola oficial d’idiomes es fan cursos en línia d’anglès tècnic de 99h. 
Curs basic de 18h de gestió d’emergències. 100% en línia. En aquest curs es van inscriure 800 persones, 
però només el van poder cursar 500 inscrits. La previsió és de tornar a obrir el curs com a mínim per 300 
places més que són les que no van poder fer la formació dels incrits.  
 
EOLIA 
TEOCS. Es preveu que a mitjan de gener es faci la formació als formadors, 40 persones. La formació será 
un mòdul de comunicacions.  Es farà tota la formació a Cerdanyola.  
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