REUNIÓ ENTRE CCOO i LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER A TRACTAR
EL TEMA DE LES ACREDITACIONS PROFESSIONALS EN EL SECTOR DE
DEPENDÈNCIA.

En data del 13 de juny, hem tingut una reunió, el Departament de Benestar
Social i Família i CCOO de Catalunya. Les dues parts manifesten la
disposició d’augmentar els esforços que tant CCOO com el Departament
fem i farem per trobar la millor solució per a què el personal auxiliar pugui
acreditar la seva experiència laboral i la seva formació.
Les dues parts acorden:
La necessitat de que es publiquin noves convocatòria d’acreditació de
competències de forma esglaonada fins abastar la xifra total de persones
que segons les nostres estimacions no tenen encara la qualificació. Per
això tant el Departament com CCOO demanarem als diferents òrgans
estatals noves convocatòries.
Es cercaran noves fórmules per tal de poder convocar processos
d’acreditació a Catalunya a través dels sindicats, patronals i el mateix
departament, per a les persones que han fet cursos de formació, i no tenen
l’acreditació, amb un tribunal públic format també per persones habilitades
del propi departament.
-

Demanar als òrgans estatals que en cas que no es puguin convocar
les places necessàries per acreditar les competències de les persones que
encara no estan qualificades d’aquí al 31 de desembre de 2015, es
perllongui el termini, posant una data fixa i suficient.
S’analitzarà la possibilitat d’establir un procés d’habilitació per als
professionals més grans i amb un mínim de 5 anys d’experiència.
-

El departament continuarà recollint les titulacions i certificacions del
personal auxiliar de centres i serveis d’atenció a les persones grans i les
persones discapacitades, per tal de conèixer amb la màxima fiabilitat les
dades de les persones qualificades i no qualificades, segons les nota
“REQUERIMENTS DEL PERSONAL AUXILIAR D’ATENCIÓ A LA
DEPENDÈNCIA ACATALUNYA 2015.
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