
DISPOSICIONS

DEPARTAMENT DE TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMÍLIES

RESOLUCIÓ TSF/758/2020, de 20 de març, per la qual es concreten les mesures organitzatives i de
recursos humans excepcionals en l'àmbit de les residències i centres diürns d'atenció a gent gran,
persones amb discapacitat i persones amb malaltia mental, així com en els serveis d'ajuda a domicili, en
aplicació de la Resolució SLT/737/2020, de 13 de març, per la qual s'adopten mesures complementàries per
a la prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV-2.

Atesa la situació d'emergència derivada de l'epidèmia del coronavirus SARS-CoV-2, és del tot necessari
implantar mesures organitzatives i de recursos humans en les residències i centres diürns d'atenció a gent
gran, persones amb discapacitat i persones amb malaltia mental, així com en els serveis d'ajuda a domicili del
Sistema Català de Serveis Socials, per garantir la correcta atenció de les persones usuàries en aquests serveis
i recursos.

La Resolució SLT/737/2020, de 13 de març, per la qual s'adopten mesures complementàries per a la prevenció
i el control de la infecció pel SARS-CoV-2, disposa que, en l'àmbit dels serveis socials, es permet als proveïdors
públics i privats del Sistema Català de Serveis Socials l'adaptació de les condicions funcionals per fer front a les
contingències que es produeixin arran de l'emergència sanitària provocada per la COVID-19, de manera que es
garanteixin les necessitats de les persones usuàries amb la diligencia que exigeix la naturalesa del servei.

Mitjançant l'Ordre TSF/216/2019, de 28 de novembre, es regula la qualificació i l'habilitació professional del
personal auxiliar d'atenció a les persones en situació de dependència, i s'estableixen els requisits de titulació,
formació i experiència laboral per poder acreditar la qualificació professional per poder prestar serveis en
l'àmbit del sistema públic de serveis socials.

A l'empara de les competències que m'atribueix l'article 13 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre,
d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya,

 

Resolc:

 

–1 Concretar la mesura que preveu el punt 1, apartat b), en l'àmbit dels serveis socials, de la Resolució
SLT/737/2020, de 13 de març, per la qual s'adopten mesures complementàries per a la prevenció i el control
de la infecció pel SARS-CoV-2 en els termes següents:

Als efectes de garantir la incorporació de personal suficient per garantir les necessitats de les persones usuàries
en els centres residencials i diürns d'atenció a gent gran, persones amb discapacitat i persones amb malaltia
mental, així com en els serveis d'ajuda a domicili del Sistema Català de Serveis Socials, les entitats titulars
d'aquests centres i serveis han de seleccionar el personal auxiliar d'atenció a les persones en situació de
dependència, prioritzant el que disposa l'Ordre TSF/216/2019, de 28 de novembre, per la qual es regula la
qualificació i l'habilitació professional del personal auxiliar d'atenció a les persones en situació de dependència,
pel que fa als requisits que s'hi estableixen. No obstant això, per raons d'urgència o per absència de persones
que disposin dels requisits esmentats, poden seleccionar persones per prestar els seus serveis en aquests
àmbits i en la categoria professional corresponent, amb funcions de personal auxiliar d'atenció a les persones
en situació de dependència, sense necessitat de complir els requisits esmentats.

En tot cas, s'ha de donar compliment a la normativa laboral pel que fa als requisits d'accés a les categories
professionals previstes i pel que fa a la resta de normativa laboral en vigor.

 

–2 Publicar aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

–3 El contingut d'aquesta Resolució pot ser objecte d'adequació en funció de l'evolució de l'epidèmia i de les
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instruccions de les autoritats sanitàries.

 

–4 Aquesta Resolució té efectes des de la seva publicació al DOGC i té una vigència mínima de 15 dies, i és
susceptible de revisió en coherència amb la situació epidemiològica de cada moment.

 

Barcelona, 20 de març de 2020

 

Josep Ginesta i Vicente

Secretari general

 

(20.080.021)
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