
ALTRES DISPOSICIONS

DEPARTAMENT DE SALUT

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.

La situació generada per l'evolució del coronavirus SARS-CoV-2 i, en concret, l'especial situació d'emergència
sanitària existent actualment amb motiu de la sisena onada, determina que a l'empara de la legislació sanitària
i de salut pública i de protecció civil aplicables, les autoritats competents en el marc del Pla d'actuació del
PROCICAT per a emergències associades a malalties transmissibles emergents amb potencial alt risc hagin
d'adoptar noves mesures temporals per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 que
responen al doble objectiu de contenir la transmissió comunitària de la infecció i d'evitar el col·lapse del
sistema sanitari.

No obstant aquestes mesures, l'augment progressiu dels indicadors del brot epidèmic i dels indicadors
assistencials posen de manifest un increment significatiu de l'afectació sobre el sistema sanitari a tots els
nivells assistencials, fet que determina la necessitat urgent per part de l'Administració sanitària de reforçar les
plantilles dels centres d'atenció hospitalària, atenció primària i atenció intermèdia o sociosanitària. En la
mesura que sigui possible, aquest objectiu s'ha d'assolir mitjançant el reclutament i la contractació de nous
professionals, especialment personal mèdic i infermer; però, també, davant la dificultat d'atendre les
necessitats assistencials mitjançant el reclutament ordinari de professionals, escau arbitrar mesures
excepcionals que, si bé limitades en el temps, permetin la contractació dels recursos humans necessaris per
reforçar els equips sanitaris i afrontar aquesta situació d'emergència sanitària de manera que es puguin
atendre amb eficàcia les necessitats assistencials de la població catalana.

Les mesures esmentades de reforç de personal al sistema de salut de Catalunya han de respondre a la situació
de necessitat existent amb l'objectiu de minorar la pressió a la qual es troba sotmès el sistema a causa de la
crisi sanitària derivada de la COVID-19, amb la finalitat d'incrementar les possibilitats de contractació i posar a
disposició de les entitats del sector públic sanitari del major nombre possible de professionals per a un adequat
servei a la ciutadania.

La Llei 2/2021, de 29 de març, de mesures urgents de prevenció, contenció i coordinació per fer front a la crisi
sanitària ocasionada per la COVID-19, preveu a l'article 28 que les administracions competents vetllaran per
garantir la disponibilitat de professionals sanitaris amb capacitat de reorganització d'acord amb les prioritats en
cada moment. En particular, garantiran un nombre suficient de professionals involucrats en la prevenció i el
control de la malaltia, el seu diagnòstic preçoc, l'atenció als casos i la vigilància epidemiològica.

D'altra banda, l'article 29, amb relació als plans de contingència davant la COVID-19, estableix que les
autoritats sanitàries de les comunitats autònomes han de tenir plans de contingència que garanteixin la
capacitat de resposta i la coordinació entre els serveis de salut pública, l'atenció primària i l'atenció
hospitalària. Així mateix, els centres d'atenció primària i hospitalaris, de titularitat pública o privada, han de
disposar de plans interns per fer front a la gestió de situacions d'emergència relacionades amb la COVID-
19. Aquests plans han de garantir la capacitat per respondre davant d'increments importants i ràpids de la
transmissió i l'augment consegüent en el nombre de casos. Per això, cal disposar dels recursos necessaris,
tenir-hi accés o capacitat d'instal·lar-los en el termini precís per respondre a increments ràpids de casos
d'acord amb les necessitats observades durant la fase epidèmica de la malaltia. Aquests plans han d'incloure
també les actuacions específiques per a la tornada a la normalitat.

Per tot l'exposat, amb fonament en el marc legal exposat i en exercici de les funcions d'autoritat sanitària,

Resolc:

-1 Objecte

Aquesta Resolució té com a objecte l'establiment de mesures especials en matèria de contractació de recursos
humans a l'àmbit del sector públic sanitari i social, per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada
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per la COVID-19.

-2 Mesures de contractació d'estudiants dels graus de Medicina i d'Infermeria

Les entitats proveïdores de serveis sanitaris poden contractar estudiants dels graus de Medicina i d'Infermeria
dels dos darrers anys de formació, sota la modalitat de contracte d'obra o serveis determinats prevista a
l'article 15.1, a) del text refós de l'Estatut dels treballadors, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2015, de 23
d'octubre, per un termini de tres mesos, amb la descripció del lloc de treball “Reforç COVID-19” i la categoria
professional i la retribució equivalent a resident de primer any de formació de la titulació corresponent.

El contracte ha de preveure de forma expressa que les funcions que ha de desenvolupar l'estudiant contractat
siguin d'auxili sanitari, i que s'han de desenvolupar en qualitat de suport i sota la supervisió d'un professional
sanitari.

-3 Vigència

La vigència de les mesures establertes en aquesta Resolució s'estén des de la seva publicació en el Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya fins al 16 de gener de 2022, data a partir de la qual no es poden fer noves
contractacions, si bé els contractes ja formalitzats poden esgotar la vigència.

-4 Aplicació

Es faculta el director o directora del Servei Català de la Salut perquè adopti les resolucions i dicti les
instruccions necessàries per a l'aplicació de les mesures establertes en aquesta Resolució.

Contra aquesta Resolució, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar recurs potestatiu de reposició
davant el conseller o consellera de Salut en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la publicació, de
conformitat amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de
les administracions públiques o bé, directament, recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar des de
l'endemà de la publicació, d'acord amb el que s'estableix en els articles 10.1 i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13
de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Barcelona, 21 de desembre de 2021

Josep Maria Argimon Pallàs

Conseller de Salut

(21.355.070)
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