
 

 

CONTRACTACIÓ D’ESTUDIANTS DE GRAU DE PROFESSIONS SANITÀRIES 
 

 
1) JUSTIFICACIÓ DE LA MESURA 
 
En període de pandèmia SEM 061 gairebé ha triplicat l’activitat de consultoria global, tant 
sanitària com administrativa.  
 
D’altra banda, la necessitat de recursos és doble motivada per l’augment de la demanda 
així com un dèficit palès de professionals sanitaris. 
 
Arran de la resolució del Departament de Salut SLT/2734/2020 de 30 d’octubre publicada 
al DOGC núm 8260 en data 31.10.2020,i en concret en el seu punt 8 de “Mesures de 
contractació d’estudiants de grau de professions sanitàries”, s’habilita a les entitats 
proveïdores de serveis sanitaris per la contractació d’estudiants de grau de professions 
sanitàries en el darrer any de formació,  amb descripció del lloc de treball “Reforç COVID” 
i per la realització de  funcions d’auxili sanitari, que s’ha de desenvolupar en qualitat de 
suport i sota la supervisió d’un professional sanitari. 
 
SEM 061/Salut Respon valora positivament l’oportunitat i les necessitats s’emmarquen en 
les tasques del perfil professional descrit. 

 
 

2) FUNCIONS ESPECÍFIQUES DEL LLOC DE TREBALL  
 

Valoració de consulta sanitària lleu no urgent via telefònica, mail i/o xat associada a 
patologia COVID19 amb eines de decisió clínica, formació clínica i operativa així com suport 
de professionals experts en temps real, supeditant la decisió clínica final a la validació del 
professional del qual en depenen. 
  
Aquestes funcions es desenvoluparan en qualitat de suport i sota la supervisió d'un 
professional sanitari. 

 
3) NORMATIVA APLICABLE 

 

 Habilitació : Resolució SLT/2734/2020 de 30 d’Octubre 
 

 Modalitat contractual: Text Refós de l’Estatut dels Treballadors aprovat pel RDL 2 
/2015 de 23 d’octubre, art. 15.1, a ( contracte de treball per obra o serveis 
determinats). 
 



 

 

 Durada: Per un termini de dotze mesos, prorrogable per successius períodes de tres 
mesos. 
 

 Retribució:  
 
D’acord amb el punt 8 de la Resolució SLT/2734/2020, “ les contractacions es 
realitzaran amb la categoria professional i la retribució equivalent a resident de primer 
any de formació de la corresponent titulació”. 

 

 
Donat que a diferència d’altres entitats proveïdores de serveis sanitaris, el Conveni 
Col·lectiu de SEM no recull les condicions retributives per a residents, s’aplicaria la 
normativa estatal recollida al RD 1146/2006 de 6 d’Octubre, i en concret en el seu art. 7., 
i per tant la referència serà el salari base del personal estatutari del sistema públic de Salut 
de Catalunya.  

 
Les retribucions resultants serien equivalents per tant a les que s’estan aplicant a les 
entitats ICS i SISCAT i en concret, per residents primer any de formació son les següents: 
 
 

  

 
 
 

(*) Sobre aquestes retribucions s’aplicarien també els complements per;  plus dissabte, plus  
diumenge i plus festius que correspongui. 
 
Signat: 
Cap de l’Àrea de Gestió de Persones  

SOU MENSUAL

Salari Base RVOG Total diurn

Nocturnitat 

mensual Total nocturn

Metge formació N-1 1.136,83      87,02            1.223,85                356,42 1.580,27                   

Infermer formació N-1 1.033,97      73,86            1.107,83                314,15 1.421,98                   

SOU ANUAL

Salari Base RVOG Total diurn

 Nocturnitat 

anual Total nocturn

Metge formació N-1 15.915,62   1.218,28      17.133,90          4.989,88 22.123,78                 

Infermer formació N-1 14.475,58   1.034,04      15.509,62          4.398,10 19.907,72                 
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