
Suxestión á Consellería de Sanidade en materia de contratación de persoal temporal

Santiago de Compostela, 9 de xuño de 2015

Sra. conselleira:

Nesta institución iniciouse expediente de queixa como consecuencia do escrito de D.
.................... e outros, relativo á falta contratación de persoal temporal e á realización de
horas extraordinarias na atención primaria polos facultativos de plantilla.

ANTECEDENTES

1. No seu escrito indicábanos que a Xerencia da área sanitaria de Atención Primaria da
Coruña permite realizar horas extraordinarias, tanto de maneira programada como a
demanda, a compañeiros que teñen postos estables (ben praza en propiedade ou ben
interinidades), debido ás circunstancias de anos anteriores en que existía maior oferta que
demanda de emprego. Hoxe en día, deberían revisarse estes criterios.

Ademais, o interesado solicitaba que as listas de contratacións deberían ser accesibles e
estar permanentemente actualizadas para facilitar o seu cotexo polos facultativos incluídos
nas mesmas cando así o requiran.

2. Ante iso requirimos información á Consellería de Sanidade, que xa nola remitiu. No
informe, a administración sinala que a utilización do mecanismo da xornada complementaria
-mais aló da xornada ordinaria- para garantir o funcionamento das institucións sanitarias,
ten o seu amparo normativo no artigo 48 da Lei 55/2003, do 16 de decembro, do Estatuto
Marco do persoal estatutario dos servizos de saúde, que, ademais, engade que a xornada
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complementaria non terá, en ningún caso, a condición ou tratamento establecido para as
horas extraordinarias.

No ámbito da atención primaria o mecanismo da xornada complementaria está previsto nos
acordos asinados na Mesa Sectorial no ano 2008 e publicados por orde da Consellería de
Sanidade do 8 de xuño dese mesmo ano. Polo tanto, o chamamento a aspirantes das listas
de vinculación temporal non é o único sistema de cobertura das ausencias do persoal
previsto na normativa vixente. O marco normativo actual sobre incorporación de persoal no
sector público -para este ano, o artigo 14 da Lei 11/2014 de orzamentos xerais da
Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2015- é restritivo respecto á posibilidade de
incorporar persoal temporal. De feito, ven dispoñer que a aplicación dos pactos e acordos
que contemplen medidas relativas á cobertura das ausencias do persoal das institucións
sanitarias deberá respectar o carácter absolutamente imprescindible das substitucións
transitorias do persoal.

En consecuencia, serán os órganos de xestión das institucións sanitarias os que, atendendo
ás necesidades asistenciais, determinarán as medidas axeitadas para manter a cobertura
asistencial, adecuándose, asemade, aos principios e criterios de responsabilidade na xestión
do gasto e de eficiencia na asignación e o emprego dos recursos públicos, atendendo á
situación económica e o cumprimento do principio de sustentabilidade financeira, consonte
ao preceptuado na Lei 2/2011 de disciplina orzamentaria e sustentabilidade financeira.

3. Respecto á queixa de falta de transparencia na xestión das listaxes de contratación, a
consellería sinala que o sistema de selección de persoal estatutario temporal conta con
instrumentos para garantir esa transparencia xa que, por unha parte, existe o control que
exercen as organizacións sindicais nas diversas comisións de seguimento (central e
periféricas), e, por outra, nos últimos anos introducíronse melloras moi relevantes nesta
materia, de forma que cada aspirante pode consultar no Portal web do Servizo Galego de
Saúde, a posición nas listas da totalidade dos aspirantes, a situación de dispoñible ou non
dispoñible para chamamentos e as posibles situacións de suspensión de chamamentos ou
penalizacións.

ANÁLISE

1. En primeiro lugar, e tras analizar o disposto na Orde do 4 de xullo de 2008 pola que se
publican determinados acordos sobre ordenación e provisión de postos de traballo e
condicións de traballo e retributivas no ámbito da atención primaria do Servizo Galego de
Saúde, temos que sinalar que, tal como recolle expresamente esta Orde, “o acordo está
dirixido a conciliar as peculiaridades dos postos de traballo dos puntos de atención
continuada, creados pola norma para a prestación de atención continuada ao longo de todos
os días e noites do ano, coa escaseza actual de profesionais e a necesidade, por todos
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asumida, de garantir a prestación da asistencia”. Da literalidade do texto, dedúcese que o
documento xorde nun momento e circunstancias determinadas, no que o número de
persoal dispoñible para a cobertura de postos era escaso dificultando así a prestación do
servizo de asistencia sanitaria aos usuarios galegos. Por tal motivo, subscríbese este acordo
que facilita a ampliación voluntaria da xornada dos profesionais que xa ocupan un posto no
Sergas e que coa complementariedade cobren as baixas e ausencias nos Puntos de Atención
Continuada e nas Unidades e Servizos de Atención Primaria. Incidindo neste primeiro punto,
afírmase no mesmo texto que “trátase, pois, de axustar o réxime xurídico deste colectivo de
persoal á especificidade da súa prestación -continua ao longo do ano con presenza
importante das noites-, ao contexto actual do emprego”, contexto aquel que difire
totalmente da actual situación de crise económica e de parados rexistrados nas oficinas de
emprego.

2. En segundo termo, e deducíndose do anterior que o recurso á complementariedade
voluntaria da xornada deriva dunha situación de escaseza de persoal, tamén a Orde
mencionada refírese en diversos momentos ao uso das listas de contratación temporal da
propia Consellería.

Así, no que respecta aos Puntos de Atención Continuada, establécese que a selección de
persoal temporal efectuarase polo procedemento establecido para o resto de persoal no
ámbito da selección temporal, actualmente no marco do Pacto de vinculacións temporais.
Ao longo do acordo faise referencia en diversas ocasións á “ampliación de xornadas por riba
dos límites establecidos”, á “indispoñibilidade acreditada de persoal” e á “falta de persoal
dispoñible”, o que creemos que confirma o espírito da norma ao ter en conta a insuficiencia
de persoal de enfermería naquela época.

Como reafirmación do anterior, no caso do Acordo relativo ás Unidades e Servizos de
Atención Primaria, o propio artigo 3º establece que “Para a cobertura das ausencias do
persoal utilizaranse, por orde de prelación, os seguintes instrumentos:

1. Chamamento a aspirantes das listas de vinculación temporal.

2. Prolongación de xornada para o persoal das unidades e servizos e xornada
complementaria nas unidades e servizos para o persoal dos puntos de atención continuada.

3. Intersubstitución. Para a súa realización, e conseguinte retribución, darase prioridade ao
persoal que manifeste a súa voluntariedade de realizar a intersubstitución.”

E no artigo 6º do devandito acordo, disponse que “Só excepcionalmente, e debido á falta
contrastada de persoal dispoñible para o mantemento da asistencia sanitaria debida, a
dirección do centro poderá adoptar medidas extraordinarias que obriguen á superación dos
límites de xornada establecidos (...).
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Considerarase que existe indispoñibilidade de persoal cando concorran á vez as seguintes
circunstancias: 1. Que non se dispoña de persoal nas listaxes de aspirantes a vinculacións
temporais (...).”

Como resumo deste segundo apartado das nosas consideracións, temos que concluír que a
xustificación última destes acordos de ampliacións de xornadas pasa en todo caso pola falta
de persoal das listas de contratacións temporais provocado pola escaseza de persoal.

3. O articulado das últimas leis de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia
(incluída a Lei 11/2014 de orzamentos xerais para o ano 2015) recolle que non se procederá
á contratación de novo persoal laboral temporal nin ao nomeamento de persoal estatutario
temporal, nin ao nomeamento de persoal funcionario interino, nos supostos previstos no
artigo 9.2 da Lei 55/2003 do Estatuto marco do persoal dos servizos de saúde, e na letra a)
do apartado Uno do artigo 10 da Lei 7/2007 do Estatuto básico do empregado público, no
ámbito a que se refire a letra b) do apartado Seis do artigo 13 da lei de orzamentos, xa se
trate de postos reservados nas relacións de postos de traballo a persoal laboral, estatutario
ou a persoal funcionario. Quedan exceptuados do disposto no parágrafo anterior e para
cubrir necesidades urxentes e inaprazables: b) Persoal dos centros asistenciais do Servizo
Galego de Saúde.

Tal excepción permite, ao noso entender, a contratación dos aspirantes anotados nas listas
de contratación do Sergas para os supostos concretos de substitucións pola urxencia e
inaprazable prestación da atención sanitaria debida.

4. Dito o anterior, e entendendo que o recurso aos listaxes de contratación temporal é
plausible, queremos incidir no feito de que consideramos preciso que se reflexione se a
prestación dunha asistencia de calidade que dea resposta ás demandas e necesidades da
poboación, pode verse minorada cando os profesionais que deben estar ao fronte dos
servizos acumulan horas de traballo excesivas, existindo a posibilidade legal de realizar
contratacións de persoal igual de cualificado que afronte o servizo sen tal cúmulo de
traballo. A tales consideracións, uniríase igualmente principios de xustiza material e
solidariedade que, en todo caso, non entran en contradición coa prestación dun servizo
sanitario de calidade.

CONCLUSIÓNS

Por todo o indicado anteriormente, considerase necesario, en aplicación do disposto no
artigo 32.1 da Lei 6/1984 do Valedor do Pobo, facerlle chegar á Consellería de Sanidade a
seguinte suxestión:
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Que se adopten as medidas necesarias pola Consellería a fin de proceder á utilización das
listas de contratación temporal nos centros do SERGAS, dando cumprimento á orde de
prelación nos chamamentos de persoal para a cobertura de ausencias do Sistema Galego de
Saúde no marco que permite a lexislación actual relativa á situación económica, disciplina
orzamentaria e sustentabilidade financeira, evitando a acumulación excesiva de xornada dos
profesionais que prestan servizo no Sergas.

Agradecendo de antemán a acollida ao manifestado nesta resolución do Valedor do Pobo,
recordámoslle a necesidade de que no prazo de un mes de conta a esta institución da
aceptación da recomendación formulada, no seu caso, e das medidas adoptadas para darlle
efectividade, tamén no seu caso.

Ademais, facémoslle saber que, en aplicación do principio de transparencia, a partir da
semana seguinte á data na que se ditou a presente resolución, esta incluirase na páxina web
da institución.

Saúdaa atentamente

José Julio Fernández Rodríguez
Valedor do Pobo (en funcións)


