TCAES
UGT-SERVIZOS PÚBLICOS SE REUNE CO GRUPO PARLAMENTARIO DO

CONGRESO DO PARTIDO POPULAR E COA SECRETARÍA XERAL DE FORMACIÓN
PROFESIONAL

O pasado mércores, 13 de outubro, UGT-Servizos Públicos reuniuse en primeiro lugar coa
portavoz de sanidade do Grupo Popular no Congreso dos Deputados, Elvira Velasco, á que
acompañaba Mª José Morán, portavoz de universidades. Expúxoselles as reivindicacións
do colectivo de TCAEs respecto a pasar do grupo C2 ao C1 e a modificación da disposición
transitoria 3ª de o EBEP, o que levamos anos solicitando, e en consonancia pedimos
unha modificación dos Orzamentos Xerais do Estado para incluír unha partida
orzamentaria que faga fronte ao paso do grupo C2 ao C1.
A portavoz estudará unha Proposición non de Lei respecto diso, aínda que dubida que se
poida facer algo nestes Orzamentos.
Posteriormente reunímonos co Director do Gabinete Técnico da Secretaría Xeral de
Formación Profesional, Mariano Carballo, acompañado de Félix Martínez, responsable do
INCUAL.
Preguntóuselles sobre a posibilidade de elevar o nivel de estudos do título de TCAE ata o
nivel 3 de Técnico Superior. O Director expuxo que é o Ministerio de Sanidade quen debe
fixar as competencias de cada colectivo para que, posteriormente educación reflíctao na
descrición dos estudos. Infórmanos, que o título de Técnico en Coidados Auxiliares de
Enfermería non se poderá modificar en tanto non cambie o nivel de competencias.
Significando que o nivel de responsabilidade sobre as actividades asistenciais é
fundamental para elevar o nivel académico dunha profesión. E, na mesma liña, afirmou
que unha cousa é a titulación ( TCAE) e outra a denominación profesional que segue sendo
a de Auxiliar de Enfermería.
Desde UGT-Servizos Públicos instamos ao Ministerio de Sanidade, unha vez máis,
a que convoque os Grupos de Traballo de Funcións.
Así mesmo, desde UGT, propoñeremos unha descrición dos diferentes postos de
traballo onde se actualicen todas as súas funcións e actividades, de forma que
posicionen a cada colectivo no lugar académico e laboral que lles corresponde
na actualidade.
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