32.14 Circular Informativa
EL PERSONAL D’INFERMERIA TAMBÉ PODRÀ COMPATIBILITZAR DOS
LLOCS DE TREBALL ASSISTENCIALS EN EL SECTOR PÚBLIC
El DOGC núm. 6681, de 7 d’agost, publica l'ACORD GOV/118/2014, de 5 d’agost, pel qual es
declara d’interès públic el desenvolupament d’un altre lloc de treball de caràcter assistencial en
determinats àmbits del sector públic per part del personal titulat en infermeria.
Aquest Acord de Govern reedita l’acord anterior -Acord 134/2010, de 20 de juliol- que declarava
d’interès públic desenvolupar un segon lloc de treball de caràcter assistencial en el sector sanitari
públic o en determinats serveis socials per part dels professionals d’infermeria.
El personal d’infermeria afectat per l'Acord de Govern és aquell a qui li és d’aplicació la Llei
d’incompatibilitats i presta serveis de caràcter assistencial a :
•
•
•
•
•
•

Centres del SISCAT de titularitat pública
SEMSA
Centres residencials de titularitat pública
Serveis de valoració de la dependència i discapacitat
Serveis sanitaris penitenciaris i de justícia juvenil
Unitat Grup d'Emergències Mediques (GEM)

El Govern ha acordat, per al personal a que s’ha fet referència en el paràgraf anterior :
•

Declarar d’interès públic que puguin desenvolupar un altre lloc de treball als àmbits
d’infermeria assistencial del sector públic de difícil cobertura per l’alta qualificació tècnica
i/o expertesa o pel factor de territorialitat

L’acord considera que els àmbits d’infermeria assistencial del sector públic que requereixen d’alta
qualificació o expertesa són els següents :
•
•
•
•

L’atenció especialitzada en l’àmbit hospitalari o d’internament
L’atenció en l’àmbit de les urgències i emergències
L’atenció especialitzada en l’àmbit penitenciari i de serveis socials
L’atenció especialitzada en l’àmbit de l’atenció primària de la salut

Queden sense efecte les limitacions a les remuneracions totals que es poden percebre com a
conseqüència de desenvolupar dos llocs de treball que estableix amb caràcter general la
normativa sobre incompatibilitats. No així altres límits i condicions com per exemple els relatius a
jornada.
L’acord estableix que "en tot cas, el personal interessat a desenvolupar una altre lloc de treball
en el sector públic ha de demanar expressament i de forma prèvia l'oportuna autorització de
compatibilitat..."
La declaració d’interès públic s’estableix per un termini de tres anys comptadors a partir de
l’endemà de la publicació de l'Acord de Govern al DOGC, és a dir fins el 8 d’agost de 2017.
La Vall d'En Bas, 26 d’agost de 2014
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