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REUNIÓ DEL GRUP DE FORMACIÓ  
(i procés acreditacions Residències) 

 
Resum del cursos realitzats durant l’any 2017, de gabinet tècnic, de la inspecció de treball i de 
riscos laborals; s’han pogut fer gaire bé tots a excepció dels que no han tingut demanda o ha 
sorgit un imprevist com per exemple que el docent no hagi pogut fer la formació. 
 
Propostes de cursos per a l’any 2018, es manté i en alguns casos augmenta el numero d’hores 
per a fer formació. 

- Es reforçarà la formació més tècnica ja que cada cop anem més cap a una administració 
electrònica que requereix d’una formació molt específica per als treballador/es. 

- Riscos Laborals reconeix la imperiosa necessitat de dotar a les residencies de material 
adequat i en bon estat, grues etc; així com resoldre problemes de manteniment importants 
que fa que sigui difícil desenvolupar tot el que es treballa a nivell de riscos laborals. El 
personal està format però les eines i les instal·lacions ara no són les adequades. 
 

CCOO vam traslladar els dubtes que tenim respecte a les acreditacions i la resposta va ser que és 
possible que hi hagin canvis però que encara es desconeixen quins seran. Que el personal no ha 
de patir ja que en el seu moment es va crear un excel on consten totes les persones que havien 
de fer l’acreditació i és el que val: Si hi ha alguna persona que no es va inscriure en aquell 
moment pot fer-ho a través de les Direccions de les seves Residències, als que se’ls hi ha facilitat 
un número de telèfon mitjançant poden afegir les persones que no estiguin encara inscrites. Les 
persones que vulguin que l’acreditació sigui oficial són les que hauran de pagar les quantitats que 
estan establertes per a obtenir-les. 
 
CCOO hem tornat a demanar que es faci formació a altres llocs del territori, i no únicament a la 
seu del departament. Suposa un important estalvi de temps i econòmic per al personal. 
 
CCOO hem traslladat les propostes que els companys i companyes ens heu fet arribar i el 
departament  ha recollit algunes d’elles. D’altres, són cursos que s’han realitzat al 2017 i que 
també estan previstos repetir per l’any 2018. 
 
Hem traslladat la queixa d’una treballadora que se li denegava un curs per raons de numero de 
places i per horari (cap de setmana). Des del Departament es posaran en contacte amb la 
Direcció del seu centre de treball ja que no pot ser un motiu d’exclusió l’horari laboral que es faci. 
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