
DISPOSICIONS

DEPARTAMENT DE SALUT

ACORD GOV/99/2020, de 28 de juliol, pel qual es crea el Programa de salut pública per a l'enfortiment del
Servei d'Urgències de Vigilància Epidemiològica de Catalunya (SUVEC) en relació amb els casos amb
COVID-19 i els seus contactes.

Finalitzat l'estat d'alarma declarat mitjançant el Reial decret 463/2020, de 14 de març, i les seves successives
pròrrogues, la lluita contra l'emergència sanitària ocasionada per la COVID-19 va entrar, el 19 de juny de
2020, en una nova etapa, en virtut del Decret 63/2020, de 18 de juny, de la nova governança de l'emergència
sanitària provocada per la COVID-19 i d'inici de l'etapa de la represa al territori de Catalunya.

Amb motiu de l'inici d'aquesta nova etapa, va ser aprovada la Resolució SLT/1429/2020, de 18 de juny, per la
qual s'adopten mesures bàsiques de protecció i organitzatives per prevenir el risc de transmissió i afavorir la
contenció de la infecció per SARS-CoV-2.

Així mateix, en aquesta nova etapa és aplicable el Reial decret llei 21/2020, de 9 de juny, de mesures urgents
de prevenció, contenció i coordinació per fer front a la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.

No obstant això, la incertesa sobre l'evolució de l'emergència sanitària, posada de manifest en diferents brots
epidèmics de la malaltia al llarg del territori, ha determinat la necessitat d'adoptar mesures especials en
matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 en aquests
territoris.

En aquest context, ha estat aprovat el Decret llei 27/2020, de 13 de juliol, de modificació de la Llei 18/2009,
de 22 d'octubre, de salut pública, i d'adopció de mesures urgents per fer front al risc de brots de la COVID-19,
el preàmbul del qual fa referència que en el marc temporal de la pandèmia, que es preveu a llarg termini, es fa
necessari que s'estableixin estratègies diferents per als diferents moments epidemiològics, en forma de nivells
d'alerta, i que cal ser igualment capaços d'adoptar mesures d'intervenció immediata, per reaccionar davant de
situacions que es puguin produir, que, des d'una situació basal d'alerta, permetin que s'eliminin o es redueixin
els riscos de circulació del virus fora del territori, i d'adoptar mesures de prevenció per evitar riscos de
transmissió comunitària.  

Aquesta situació evidencia la necessitat d'enfortir el sistema de vigilància epidemiològica, en concret del
denominat Servei d'Urgències de Vigilància Epidemiològica de Catalunya (SUVEC), integrat a la Xarxa de
Vigilància Epidemiològica de Catalunya, en relació amb els casos amb COVID-19 i els seus contactes.

Per l'Acord GOV/71/2020, de 2 de juny, s'ha creat el Programa de salut pública per a l'estudi epidemiològic
dels casos amb la COVID-19, dels contactes dels casos i el seu seguiment, vinculat a la vigilància
epidemiològica en el context de les denominades fases de desescalada en la transició cap a la nova normalitat,
i que ara requereix que sigui complementat per tal d'enfortir específicament el SUVEC davant d'aquest nou
repte en la lluita contra aquesta emergència sanitària.

Per aquest motiu, esdevé necessària la formalització d'un Programa, complementari al creat per l'Acord
GOV/71/2020, de 2 de juny, amb una durada de dos anys, adscrit a la Secretaria de Salut Pública i sota la
direcció funcional d'actuacions conjunta i coordinada de la Sub-direcció General de Vigilància i Resposta a
Emergències de Salut Pública i de qui ha estat designat delegat de la consellera de Salut per a la direcció i la
coordinació de la resposta a la COVID-19 a Catalunya, dins dels àmbits competencials que tenen atribuïts,
amb l'objecte d'enfortir el SUVEC davant dels diferents brots epidèmics de la malaltia, a fi de contenir-los i
evitar una segona onada generalitzada de la pandèmia a tot Catalunya.

Per a l'execució d'aquestes funcions, és necessària la incorporació de 30 efectius, que es proveiran pel període
de durada del Programa, d'acord amb les normes que regeixen la provisió de llocs de treball a l'Administració
de la Generalitat de Catalunya.

Per tot el que s'ha exposat, a proposta de la consellera de Salut, el Govern
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—1 Crear el Programa de salut pública per a l'enfortiment del Servei d'Urgències de Vigilància Epidemiològica
de Catalunya (SUVEC) en relació amb els casos amb COVID-19 i els seus contactes, amb una durada de 2
anys, sens perjudici de la seva eventual pròrroga, fins a un màxim de 3 anys, justificada per motiu de la
continuïtat de les circumstàncies concurrents, o, si escau, de la seva resolució anticipada, en el cas que l'estat
de la ciència determini que ja no és necessari aquest enfortiment del SUVEC.

 

—2 El Programa, adscrit orgànicament a la Secretaria de Salut Pública i sota la direcció funcional d'actuacions
conjunta i coordinada de la Sub-direcció General de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública i de
qui ha estat designat delegat de la consellera de Salut per a la direcció i la coordinació de la resposta a la
COVID-19 a Catalunya, dins dels àmbits competencials que tenen atribuïts, té per objecte enfortir el Servei
d'Urgències de Vigilància Epidemiològica de Catalunya (SUVEC) davant dels diferents brots epidèmics de la
malaltia, a fi de contenir-los i evitar una segona onada generalitzada de la pandèmia a tot Catalunya.

 

—3 Incorporar al Programa, per poder dur-lo a terme, 30 efectius amb les característiques següents:

a) 6 efectius del cos de titulació superior, especialitat de salut pública (A-22.2), amb titulació universitària
específica de medicina.

b) 24 efectius del cos de diplomatura, especialitat de salut pública (B-20.2), amb titulació universitària
específica d'infermeria.

Aquests efectius tenen una jornada de treball especial de 37,5 hores de mitjana en còmput setmanal, sens
perjudici que també puguin tenir una jornada de caràcter parcial –inferior a 37,5 hores de mitjana en còmput
setmanal–, que permeti la cobertura del servei, en les franges horàries en què es desenvolupa el SUVEC.

 

—4 Els efectius previstos en el punt 3 del present Acord, a fi de retribuir la seva prestació de serveis en franja
nocturna i caps de setmana i festius, perceben sengles complements singulars especials del complement
específic corresponent al lloc de treball, no excloents entre sí, pels imports següents:

 

Complement singular especial de nocturnitat:

 

Personal del cos de titulació superior, especialitat de salut pública

Anual brut: 5.047,28 euros (14 pagues).

Mensual brut: 360,52 euros.

 

Personal del cos de diplomatura, especialitat de salut pública

Anual brut: 4.209,52 euros (14 pagues).

Mensual brut: 300,68 euros.

 

 

Complement singular especial de caps de setmana i festius:

 

Personal del cos de titulació superior, especialitat de salut pública

Anual brut: 2.343,32 euros (14 pagues).

Mensual brut: 167,38 euros.
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Personal del cos de diplomatura, especialitat de salut pública

Anual brut: 1.954,40 euros (14 pagues).

Mensual brut: 139,60 euros.

 

—5 La incorporació al Programa d'aquests 30 efectius s'efectua de conformitat amb les previsions que conté
l'Acord del Govern de 13 de juny de 2017, sobre criteris per a la formalització de nomenaments i
contractacions de personal temporal en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i el seu sector
públic. La selecció del personal es realitza a través de l'oferta corresponent publicada al portal ATRI i al web del
Departament de Salut. En el procés de selecció, i als efectes d'acreditar els mèrits o les capacitats, es poden
considerar l'experiència professional i els coneixements relacionats amb les tasques a desenvolupar, així com la
superació de proves i/o entrevistes.

 

—6 Les funcions que s'han de desenvolupar en el marc d'aquest Programa són les pròpies del cos i especialitat
d'adscripció en cada cas i, especialment, les següents:

Donar resposta a les notificacions de la malaltia de declaració urgent COVID-19 i de brots epidèmics d'aquesta
malaltia realitzades pels metges de la xarxa assistencial de Catalunya durant les tardes i les nits de tots els
dies de l'any i els caps de setmana i els dies festius de tot l'any.

Detectar precoçment i respondre de forma immediata i oportuna a la malaltia de declaració urgent COVID-19,
els brots epidèmics d'aquesta malaltia i alertes epidemiològiques per aquesta malaltia que es produeixin a
Catalunya fora de l'horari laboral, així com les que es produeixin en altres comunitats de l'Estat espanyol i a
Europa quan afecten el territori de Catalunya.

Col·laborar en l'adopció de mesures de control adequades per protegir la salut dels ciutadans en relació amb la
COVID-19.

 

—7 El finançament d'aquest Programa anirà a càrrec als Fons COVID-19 generats a la secció pressupostària
corresponent al Fons de Contingència.

 

—8 Disposar la publicació d'aquest Acord al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Barcelona, 28 de juliol de 2020

 

Víctor Cullell i Comellas

Secretari del Govern

 

(20.211.050)
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