70.20 Circular Informativa
MESURES DE CONTRACTACIÓ DE PERSONAL PER A LA SITUACIÓ
D’EMERGÈNCIA SANITÀRIA DERIVADA DE LA PANDÈMIA DE COVID-19
El DOGC

núm. 8260, de 31 d’octubre, publica la RESOLUCIÓ SLT/2734/2020, de 30

d’octubre, 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, que ha entrat en
vigor el mateix dia de la seva publicació i la seva vigència vinculada a la declaració d’estat
d’alarma.
Les mesures són velles conegudes ( Vide circulars CAPSS 14.20 i 20.20 i l’actualització de la
Circular Informativa del Servei Català de la Salut de 6 d’abril), encara que algunes introdueixen
algun matís respecte les anteriors.
1.

Professionals sanitaris en formació
Els residents d’últim any de les especialitats mèdiques, farmacèutiques, de psicologia i
multidisciplinars, poden passar a prestar serveis en les unitats on calgui reforç, amb
adaptació dels seus plans docents. La retribució serà equiparable a la del facultatiu
especialista mitjançant un complement retributiu.
Igualment les infermeres residents d’últim any. En aquest cas la retribució s’equipara a la
d’infermera.
Els residents que assumeixin funcions de facultatiu o d’infermera han de poder sol·licitar
ajuda o supervisió quan ho creguin necessari.

2.

Professionals que van realitzar les proves selectives de formació sanitària especialitzada
2018/2019 i 2019/2020 i no van obtenir plaça de resident
Aquests professionals, si van superar la puntuació mínima de l’exercici, poden ser
contractats i retribuïts com un R-1, per un període de 12 mesos prorrogables per successius
períodes de 3 mesos.

3.

Professionals amb títol d’especialista d’estat no membre de la UE pendent d’homologació
Aquests professionals poden ser contractats com facultatius especialistes temporalment per
un període de 12 mesos prorrogables per successius períodes de 3 mesos, sempre que ja
hagin obtingut informe proposta del Comitè d’Avaluació en el tràmit d’homologació del títol
regulat a l’article 8.b), c) o d) del Reial decret 459/2010.

4.

Reincorporació de jubilats
El personal en situació de jubilació es pot reincorporar voluntàriament, mitjançant un
contracte temporal, preferentment per fer treball a distància o que impliqui poc
desplaçament. En cas de que la incorporació sigui per feines presencials s’ha de prioritzar la
salut pública i l’atenció primària.
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5.

Professionals titulats de formació professional de la família sanitat
Es poden contractar en la categoria corresponent, temporalment per períodes de 12 mesos
prorrogables per successius període de tres, si acrediten que han finalitzat els estudis encara
que no tinguin el títol.

6.

Estudiants de grau de professions sanitàries
Els estudiants de grau de professions sanitàries d’últim any poden ser contractats sota la
modalitat de contracte d’obra o servei determinats, per un període de 12 mesos prorrogables
per successius períodes de tres, amb descripció en el contracte de les seves funcions d’auxili
sanitari i sota la supervisió d’un professional (Reforç Covid-19) i la retribució equivalent a la
d’un resident de primer any.

7.

Estudiants de formació professional de la família sanitat
Els estudiants de formació professional de la família de sanitat d’últim any poden ser
contractats Igual que els del punt 6 anterior, però la retribució ha de ser el Salari Mínim
Interprofessional.

Barcelona, 31 d’octubre de 2020.
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