27.21 Circular Informativa

PANDÈMIA: ESTUDIANTS, JUBILATS I ESPECIALISTES ESTRANGERS
PODEN TORNAR A SER CONTRACTATS.

La setmana passada es van publicar dues normes que tornen a regular la possibilitat de
contractació de personal amb caràcter extraordinari.
La primera va ser la Resolució SLT/3769/2021, de 21 de desembre, per la qual s’adopten
mesures en matèria de contractació de recursos humans per a la gestió de la situació de crisi
sanitària ocasionada per la COVID-19, del Conseller de Salut (DOGC núm. 8568, de 22 de
desembre) segons la qual les entitats proveïdores de serveis sanitaris poden contractar
estudiants de grau dels dos darrers anys de formació de Medicina i d’Infermeria, fins el 16 de
gener de 2.022, en les següents condicions:
•

Modalitat contracte: obra o servei determinats.

•

Durada: tres mesos

•

Lloc de treball: reforç Covid-19

•

Retribució: resident primer any.

•

Funcions : auxili sanitari en qualitat de suport

•

Supervisió d’un professional sanitari.

Ha desaparegut l’obligació de comunicació prèvia a l’INSS que en el redactat anterior a la
modificació constava en el segon paràgraf de l’apartat 1 de l’article 14 que ara es suprimeix.
La resta d’apartats 2 a 6 de l’article 14 del Reial Decret llei 8/2021, queden inalterats.
La segona va ser el Reial Decret llei 30/2021, de 23 de desembre, pel qual s’adopten mesures
urgents de prevenció i contenció per a fer front a la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19,
(BOE núm. 307, de 23 de desembre), que modifica l’apartat 1 de l’article 14 del Reial Decret llei
8/2021, de 4 de maig, segons el qual es poden tornar a contractar professionals jubilats de
Medicina i d’Infermeria (article 2) i, de forma excepcional i transitòria, professionals amb títol
d’especialista obtingut en Estats no membres de la UE (article 3) en tràmit d’homologació. (Vide
Circulars CAPSS núm. 14 i 15.21).
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a)

Professionals jubilats de medicina i infermeria

La compatibilitat de la pensió de jubilació amb un contracte laboral està subjecte a les següents
condicions:
•

Modalitat contracte: no s’especifica.

•

Durada de la compatibilitat: fins a 31 de desembre de 2.022.

•

Tipologia de centres: públics o privats.

•

Retribució: no s’especifica. Pot estar per sobre del SMI que permet la legislació de Seguretat
Social.

•

Funcions: tasques contra la COVID-19.

•

Autorització acordada pel CatSalut (autoritat sanitària competent).

b)

Professionals especialistes d’estats no membres de la Unió Europea

Es tracta de professionals que hagin superat la primera fase d’avaluació per a l’obtenció de
l’homologació del seu títol d’especialista i comptin amb informe-proposta favorable del Comitè
d’Avaluació condicionat en algun dels tres supòsits [b), c) o d)] que contempla l’article 8 del RD
459/2010, de 16 d’abril, per tant no qualsevol especialista sense títol homologat.
•

Modalitat de contracte: no s’especifica.

•

Durada: màxim 12 mesos. Si es concerta per un període inferior es poden fer pròrrogues de
3 en 3 mesos.

•

Retribució: no s’especifica. En l’àmbit del conveni SISCAT no pot ser inferior que la d’un
facultatiu o infermera de plantilla no especialista.

•

Funcions: exclusivament activitat assistencial (no docent ni d’investigació).

•

Supervisió pels professionals de plantilla.

Barcelona, 27 de desembre de 2021.
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