58.20 Circular Informativa
ES PRORROGUEN ALGUNES MESURES EXCEPCIONALS EN MATÈRIA DE
RECURSOS HUMANS EN L’ÀMBIT DELS SERVEIS SOCIALS
El DOGC núm. 8186, de 27 de juliol ha publicat la Resolució TSF/1807/2020, de 23 de juliol, per
la qual es manté la vigència i es deixen sense efectes diverses resolucions de mesures en
resposta de la COVID-19, que afecten a les competències del departament de Treball, Afers
Socials i Famílies.
Mentre es mantingui activat el Pla d’actuació PROCICAT per a emergències associades a
malalties transmissibles, es manté la vigència de les resolucions següents:


Resolució TSF/758/2020, de 20 de març, que va establir la possibilitat de contractar
personal auxiliar d’atenció a les persones dependents (residències, centres de dia i serveis
d’atenció domiciliària) sense necessitat de complir els requisits de qualificació i habilitació.



Resolució TSF/759/2020, de 22 de març, que va establir que s’havia de garantir la distància
de separació entre persones treballadores i amb les persones usuàries d’1’5 metres, excepte
que siguin persones treballadores de sanitat o de la xarxa de serveis socials que hagin de
prestar serveis a distàncies inferiors.



Resolució TSF/778/2020, de 25 de març, que va establir un règim excepcional i provisional
en la incorporació de personal en els centres públics i privats del Sistema Català de Serveis
Socials, en els serveis d’assistència personal i en els serveis d’ajuda a domicili. Per raons
d’urgència i quan no es pugui acreditar l’existència de demandants d’ocupació amb les
titulacions específiques necessàries a la zona on estigui ubicat el centre o bé on es presti el
servei d’assistència personal o d’ajuda a domicili, es poden contractar persones que sense
tenir la titulació exigible, preferentment, tinguin experiència en la cura i atenció de persones
dependents. En aquesta Resolució el DTASF es reservava la potestat de redistribuir els
serveis i el personal adscrit als mateixos per fer front a les contingències provocades per la
pandèmia de la COVID-19.



Resolució 1198/2020, de 2 de juny, que adopta mesures extraordinàries en relació a les
activitats de lleure educatiu. Des del punt de vista laboral la més rellevant és que en els
grups que participin en aquestes activitats ha d’haver-hi, com a mínim, una persona dirigent
per cada deu participants i una persona més per fracció inferior a deu.

Aquesta nova Resolució del DTASF deixa sense efecte la Resolució TSF/1420/2020, de 17 de
juny, que va entrar en vigor el passat 22 de juny i que prorrogava 3 mesos algunes de les
resolucions que ara queden prorrogades indefinidament, des del 21 de juny (efectes retroactius).
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