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NOTA ACLARIDORA: RESOLUCIÓ SLT/944/2021 de mesures en matèria de recursos 

humans als àmbits social i residencial. 

Benvolgudes/ts 

 

1. La RESOLUCIÓ SLT/944/2021, DE 2 D’ABRIL, modifica la Resolució SLT/2734/2020, de 30 

d’octubre, de mesures en matèria de recursos humans per a la gestió de la situació de crisi 

sanitària ocasionada per la COVID-19. 

2. La principal novetat i que afecta al sector social està en la modificació dels punts 8 i 9 que 

s’exposen a continuació: 

“—8 Mesures de contractació d'estudiants de grau de professions sanitàries. 

”Les entitats proveïdores de serveis sanitaris i socials poden contractar estudiants de grau de 

professions sanitàries en darrer any 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 dotze mesos, prorrogable per 

successius períodes 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.  S'afegeix un punt 9 bis a la Resolució SLT/2734/2020, de 30 d'octubre, amb el 

redactat següent: 

“—9 bis Declaració d'interès públic i compatibilitat del desenvolupament per part del personal 

amb titulació sanitària del sistema públic i de les universitats catalanes d'altres activitats 

públiques per afrontar la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19. 

”- El Departament de Salut o una entitat del seu sector públic institucional. 

”- Els centres del sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya (SISCAT). 

”- Les mútues col·laboradores amb la Seguretat Social. 

”- El Grup d'Emergències Mèdiques. 

”- La xarxa de serveis socials d'atenció pública. 

”Consegüentment, esdevé compatible l'exercici d'aquestes activitats. 

”En aquest cas, no és necessari obtenir l'autorització expressa i formal prèvia a l'exercici de la 

segona activitat, que se substitueix per una declaració responsable, que figura annexa a la 

present Resolució, la qual, d'acord amb les previsions de l'article 3 del Decret llei 26/2020, de 

23 de juny, s'ha d'emplenar i presentar davant del Departament de Salut.” 

Mercès per la vostra dedicació i implicació !!!. 

Barcelona, 3 de maig de 2021 

 


