
Recomendación á Consellería de Sanidade sobre o carácter sanitario dunha praza

Santiago de Compostela, 7 de marzo de 2016

Sr. conselleiro.:

Nesta institución iniciouse expediente de queixa como consecuencia do escrito de Dª.
............., sobre a xustificación de non considerar como praza de carácter sanitario o posto de
traballo que ocupa.

ANTECEDENTES

1. No seu escrito indicábanos que as funcións que ven desempeñando na Fundación Pública
Centro de Transfusión de Galicia correspóndense cunha praza de persoal sanitario, e que a
convocatoria de praza prevista para ocupar tal posto está cualificado como persoal non
sanitario. Considera erróneo tal convocatoria, pois unha vez obtida a praza, non poderían
seguir realizándose as función que se están levando a cabo como técnico de criobioloxía no
servizo de cordón umbilical. Entende que a praza debe ter un perfil sanitario que permita
continuar realizando as súas funcións axeitadamente.

2. Ante iso requirimos información á Consellería de Sanidade, que nun primeiro informe,
puxo de manifesto que as actividades realizadas na praza obxecto da queixa non conlevaban
o carácter sanitario do posto de traballo reclamado pola interesada.

3. Trasladada os argumentos da consellería á interesada, a autora da queixa ampliou
información enviando documentación na que se detallaban unha parte das funcións
realizadas no exercicio do seu posto de traballo, incluíndo, entre outros a extracción,
procesamento e criopreservación de SCU; lavado, criopreservación e desconxelación de
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concentrados de hematíes; procesamento e criopreservación de proxenitores
hematopoiéticos de sangue periférica para autotrasplante; entre outros. Dese listado
completo de actuacións realizadas na rutina habitual do seu traballo, podía deducirse que se
procesan células e texidos destinados a terapia celular. Ademais, realizaba un constante
apoio na rutina do laboratorio así como a coordinación e formación do persoal extractor e
do persoal da unidade.

A información anterior viña relacionada nos obxectivo fixados para o persoal do Centro de
Transfusión, tanto para o 2015 como en anos anteriores, que relacionan todos os procesos
anteditos. Constaban igualmente certificados sobre funcións e tarefas propias realizadas
pola autora da queixa que son coincidentes coas relacionadas para outro compañeiro coa
categoría de técnico de laboratorio.

Por último, queremos mencionar tamén un informe médico da Mutua Fremap no que
constaba o seguimento clínico realizado á interesada á raíz dun accidente ocorrido no ano
2010 con motivo da rotura do tubulado cando Dª .........., estaba selando unha bolsa de
sangue, e dado que a mostra deu resultado positivo de hepatite C, e saltoulle sangue ao ollo,
tívose que seguir o protocolo médico establecido.

4. Á vista dos datos anteriores, consideramos necesario requirir información
complementaria á Consellería de Sanidade para aclarar as posibles incoherencias coa
denominación do posto e as funcións previsiblemente a desempeñar dados os antecedentes
do mesmo.

A administración remitiu un documento no que sinala que a Fundación Centro de
Transfusión de Galicia (CTG) dispón na actualidade de 4 prazas de técnico superior, adscritas
a tres unidades funcionais: criobioloxía, bioloxía molecular e histocompatibilidade e
procesamento.

A orixe destas prazas está na convocatoria de tres bolseiros/as de investigación realizada
pola Fundación o 30 de novembro de 1997. Nesta convocatoria requiríase, unicamente, que
os participantes-interesados posuíran o título de licenciado ou doutor, sen especificar a
titulación. As bolsas foron atribuídas a dúas persoas licenciadas en farmacia e a unha persoa
co doutorado na mesma materia. As dúas primeiras foron destinadas á área de
criopreservación de células de cordón umbilical e a terceira á área de criopreservación de
tecidos.

O persoal bolseiro foi prorrogado sucesivamente ata que en decembro de 1999 se
formalizou o contrato laboral, mediante a creación de 2 prazas de técnicos superiores de
criopreservación no cadro de persoal da CTG publicada no DOGdo 19 de outubro de 2001.



Nesta convocatoria solicitábase a titulación de bioloxía, farmacia ou medicina. Nesa
convocatoria foi seleccionada a reclamante.

En xullo de 2004, o Padroado da Fundación CTG aprobou o incremento de 2 prazas de
técnico superior, unha para licenciados/as en bioloxía e outra para doutores en farmacia.

Xa en febreiro de 2005, o Padroado da Fundación aprobou a convocatoria, entre outras
varias, de 4 prazas de técnico superior como persoal laboral fixo nas que se requiría a
titulación de licenciado en bioloxía ou farmacia.

A Orde da Consellería de Sanidade do 20 de setembro de 2007, regula o procedemento de
integración do persoal da Fundación CTG. Contra esta orde presentou unha demanda
xudicial unha das técnicos superiores contratadas, considerando que o posto que ocupaba
tiña carácter sanitario. A sentencia do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia resolve esta
controversia sobre o carácter da praza, sinalando na sentencia do 13 de outubro de 2010 o
seguinte: "Agora ben, aínda cando estes procedementos (refírese á criopreservación) se
levan a cabo en centros sanitarios, como hospitais, centros de transfusión sanguínea, bancos
de tecidos, ou clínicas de reprodución asistida e contan co persoal especializado,
habitualmente médicos e biólogos, que son os responsables da correcta aplicación das
técnicas de criopreservación, elo non significa que a actora, como persoal que presta
servizos nesa unidade poida ser integrada no grupo de persoal sanitario, pois nunca recibiu
ese tratamento, sendo seleccionada, no seu día, para ocupar o posto de traballo que
desempeña como técnico superior, e, polo tanto, só pode homologarse a esa categoría, que
é a que se recolle no Decreto 91/2007 e na Orde de integración". Continúa engadindo a
sentencia citada que "non se poderá predicar o carácter sanitario do posto que ocupa por
razón do nivel de titulación esixido no proceso selectivo en virtude do que accedeu á
condición de persoal fixo ou indefinido pois, aínda que se trate dun título de licenciado,
tamén hai licenciados universitarios e persoal con título equivalente que encaixan na
clasificación do artigo 7 do Estatuto Marco.

Remata a sentencia indicando que "sendo a actora licenciada en farmacia e incluíndose os
farmacéuticos na Lei 44/2003, de ordenación das profesións sanitarias, como profesionais
sanitarios, sen embargo non ocupa un posto de farmacéutica senón de técnico superior,
aínda cando para a súa cobertura se esixa unha titulación universitaria".

Por todo o anterior, conclúe a consellería que o posto de traballo que ocupa a reclamante
non foi considerado como sanitario.

ANÁLISE



1. O comezo do análise neste expediente de queixa iníciase partindo do feito de que en
calquera dos diferentes sistemas selectivos na administración pública debe partirse dun
requisito previo imprescindible, fundamental e necesario como é a realización dunha
descrición do posto de traballo, é dicir, identificar e describir cales son as tarefas, as
operacións, as actividades, os deberes e as responsabilidades que a persoa que ocupe o
posto, debe realizar. Ademais de que isto supón unha perfecta adecuación do posto ás
funcións (o propio Estatuto Básico do Empregado Público de 2007 fala da “adecuación entre
o contido dos procesos selectivos e as funcións ou tarefas a desenvolver”, art. 55.e.),
soamente así, poderemos determinar qué tipo probas (teóricas e/ou prácticas), méritos
e/ou criterios preferenciais debe superar ou posuír o candidato para valorar
obxectivamente o seu mérito e capacidade para desempeñar o posto de traballo. Canto máis
se pareza o proceso selectivo ao traballo para o cal se fai a selección, maior será a
probabilidade de que dito proceso selectivo sexa válido e xusto.

2. Neste caso concreto, e tendo en conta o afirmado no parágrafo anterior, parécenos
fundamental ter en conta as funcións que ven desempeñando a interesada ata o momento
actual. Obran no expediente un conxunto de documentos que relacionan polo miúdo o tipo
de tarefas realizadas:

- Certificado da responsable de unidade de criobioloxía.

- Documento da dirección técnica do Centro de Transfusión de Galicia comunicando os
obxectivos a cumprir no ano 2015 (existen documentos similares dos restantes anos), no que
constan actividades sobre analíticas, criopreservación/desconxelación de hematíes, ou
fenotipados.

- Avaliacións superadas sobre a capacitación do personal en banco de sangue de cordón
umbilical a nome de Dª ........, no que se declara apta, por exemplo, en diferentes apartados
como a recepción unidades SCU (comprobación de temperatura, hemograma inicial, etc.), o
procesamento SCU (procesamento cordón, selado segmentos e bolsas, etc.), conxelación en
bioarquivo (introdución en overwrap, cánister ou conxelación en programa BCGAL), a
conxelación mostras satélites (mostras seroteca e criotubo), o cultivo unidades formadoras
de colonias (realización de cultivo CFU e lectura de colonias), entre outras.

- Incidencias rexistradas no propio desempeño do traballo como a atención sanitaria a causa
dunha rotura de bolsa de sangue que lle salpicou nun ollo, mostra con resultado positivo de
hepatite C.

- Declaracións relacionando as funcións concretas do posto de traballo pola propia
responsable.



Ante esta detallada concrecións dos cometidos da autora da queixa, parece deducirse que,
independentemente de que a maiores de todo o anterior poidan realizarse funcións
puramente de xestión ou administración superior, non cabe dúbida que unha parte
fundamental do seu traballo concrétase en funcións puramente técnicas do ámbito
sanitario. Esta afirmación non é meramente unha opinión, senón que ven avalada pola
descrición coincidente que se recolle na lexislación específica que regula os centros de
similar natureza ao de transfusión de Galicia así como as técnicas cualificadas como
sanitarias plasmadas no Real Decreto Lei polo que se regulan as actividades dos bancos de
sangue de cordón umbilical.

Certo é que en centros destas características desempeñan a súa función un elenco de
persoal cuxas funcións non teñen porque ser sanitarias, existindo postos de traballo de
carácter puramente de xestión e/ou administración. Pero o que se analiza aquí é
precisamente as funcións específicas que realiza a reclamante, cuxa definición parecen
encaixan perfectamente como tarefas sanitarias.

3. Dende o Valedor do Pobo consideramos que a problemática circunscríbese unicamente á
adecuación da denominación do posto co desempeño real de funcións (funcións que, como
xa dixemos, consideramos de carácter sanitario).

Dª ........., tiña asinados contratos temporais como técnico superior en criobioloxía (para o
que se lle esixiu unha titulación específica). Certo é que, posteriormente consta nos
documentos da contratación a categoría de Técnico Superior, desaparecendo a mención de
“criobioloxía”, pero é igual de certo que as súas funcións non se viron modificadas.

E, xa que partimos da idea básica que que o sistema de clasificación profesional no ámbito
da función pública debe ter en conta as funcións realmente desempeñadas para cualificar un
posto de traballo, temos que traer a colación o principio do nomen iuris, que implica que a
cualificación do negocio xurídico non se desvirtúa polo nome que as partes lle dan, senón
que as cousas son como son e non o que as partes din que son. Trasladada esta cuestión ao
caso concreto, consideramos que a denominación do posto final, unha vez que se ocupa a
praza interinamente, non define as tarefas e o tipo de posto, senón que precisamente son as
funcións realizadas as que determinan o carácter sanitario ou non do mesmo. Esta é
realmente a cuestión da dilucidar. Precisamente, na mesma medida, a esixencia dunha
titulación específica non determina o carácter sanitario do posto, pois seguen sendo as
funcións a desempeñar pola persoa con esa titulación a que lle da tal carácter. Neste caso,
traer a colación a titulación faise tan só como elemento coadxuvante dos argumentos
esgrimidos para probar o tipo de funcións que se tiñan asignadas á aspirante, titulación que
permite acceder a postos sanitarios.



Queremos tamén incidir no feito de que, ao igual que acontece coa titulación esixida, existen
outros elementos que veñen a confirmar o carácter técnico especialista das labores
principais dos postos obxecto de debate. Así, o feito de que no acordo de equiparación
salarial subscrito entre a Fundación Centro de Transfusión de Galicia e a representación dos
traballadores, establecera un tratamento idéntico para as categorías de médico xeral
farmacéutico e técnico superior en criopreservación resulta indicativo da consideración
homóloga entre tales postos.

4. En canto aos argumentos esgrimidos pola consellería relativos á Sentencia 1121/2010 de
13 de outubro (Rec. 23/2008) do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, Sala do
Contencioso-administrativo, Sección 1ª, hai que indicar que o pronunciamento,
efectivamente, non recoñece o carácter sanitario do posto que ocupa a demandante. Sen
embargo, entendemos que este ditame valora a homologación do posto con respecto ás
táboas publicadas atendendo ás disposicións do Real Decreto 91/2007, de 26 de abril, de
integración no réxime estatutario do persoal laboral do sector sanitario público xestionado
por entidades adscritas á Consellería de Sanidade, Decreto que establece as bases ás que se
suxeitarán os procesos que articulen a integración no réxime estatutario do persoal das
fundacións públicas sanitarias galegas. Na súa virtude, publicouse a Orde de 20 de setembro
de 2007 pola que se regula o procedemento de integración do persoal da Fundación Pública
Centro de Transfusión de Galicia.

Sen embargo, consideramos que o correcto ditame do Tribunal Superior de Xustiza de
Galicia cínguese a que a convocatoria da praza establecíase efectivamente como persoal non
sanitario denominado concretamente como Técnico Superior, o que determina
efectivamente que o seu encaixe aplicando a normativa de homologación estatutaria sexa
precisamente como determina ese órgano colexiado. Desestímase a pretensión dado que
non concorren os requisitos necesarios para encaixar a praza nunha das categorías sanitarias
xa existentes e porque non se procedeu á creación dunha nova categoría que recolla a
realidade que describe a parte actora.

En base a estas consideracións, a reivindicación de Dª ............ atende á propia convocatoria
do proceso selectivo e á mesma consideración e carácter das prazas de técnico superior e a
súa mesma denominación. A determinación e concreción das funcións que debe realizar os
seus titulares é concluínte, sen dúbida, da asignación do carácter sanitario ou non da
mesma. Incluso a falta de concreción, e a non inclusión de tarefas propiamente sanitarias
determinaría a modificación dos cometidos que historicamente se viñan realizando para
adaptalos a tarefas estritamente de xestión e administración.

A posterior homologación para a estatutarización dos postos será unha cuestión a resolver
pola Consellería no caso de realizar tal integración, debendo adecuar os postos ás categorías



existentes, coas modificacións precisas, de ser necesarias, para adaptar a realidade dos
postos de forma que establezan criterios claros de encuadre nos grupos profesionais,
debendo ser un dos obxectivos a adaptación da normativa laboral aos novos retos dos
profesionais sanitarios e non sanitarios, tratando de resolver los ámbitos competenciais dos
profesionais no actual entorno da crecente actividade multidisciplinar.

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 Recomendación:

“Que se realice unha valoración estrita das funcións que se prevé que vaian realizar os
técnicos superiores da Fundación Pública Centro de Transfusión de Galicia para que sexan
incluídos correctamente na categoría de persoal sanitario ou non sanitario na convocatoria
do proceso selectivo para a cobertura de postos de traballo nesa fundación, mediante
contratación laboral fixa.”

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

Milagros María Otero Parga
Valedora do Pobo


