
Recomendación á Consellería de Sanidade sobre o recoñecemento da carreira profesional do
persoal estatutario de enfermería.

Santiago de Compostela, 21 de outubro de 2016

Sr. Conselleiro:

Nesta institución iniciouse expediente de queixa como consecuencia do escrito de Dª ........,
secretaria xeral do Sindicado de Enfermería SATSE, sobre a suspensión de novos
recoñecementos e pagamento do sistema de carreira profesional do persoal estatutario de
enfermería.

ANTECEDENTES

No seu escrito indicábanos que a administración autonómica galega aprobou nos últimos
anos medidas dirixidas á contención do déficit público. Sen embargo, a autora da queixa
considera que os múltiples e reiterados recortes en materia de dereitos laborais e
económicos que recaeron sobre os empregados públicos resultan xa inxustos e
desproporcionados, toda vez que a día de hoxe, as circunstancias económicas e a gravidade
da crise mudaron, o que permitiría retomar os dereitos laborais e retributivos. Consideran
que debe reactivarse o Acordo Retributivo 2008-2012.

Ante iso requirimos información á Consellería de Sanidade, que xa nola remitiu. No informe,
a administración sinala que as medidas que motivan a queixa foron incorporadas a normas
con rango de lei, algunhas delas de carácter estatal. Estas medidas que afectan á totalidade
dos empregados públicos resultaron e resultan vinculantes e indispoñibles para a
administración sanitaria galega.

Expediente: A.4.Q/12746/16 e A.4.Q/12954/16



A consellería continúa o informe indicando que, no que respecta a actuacións futuras
haberá que agardar a coñecer a Lei de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de
Galicia para 2017, ou calquera outra modificación normativa, no ámbito do emprego
público, para valorar a súa viabilidade.

ANÁLISE

Das alegacións feitas pola autora da queixa despréndense dúas peticións básicas que deben
ser analizadas pola Valedora:

I. A primeira delas ten un carácter xeral e se refire aos recortes dos dereitos laborais e
retributivos que ten experimentado o persoal de enfermería do SERGAS nos últimos anos. A
mesma autora sinala no seu escrito que estes recortes non afectan exclusivamente aos
profesionais da enfermería senón que alcanzan “á xeneralidade dos empregados públicos”.
O Valedor ten recibido diversas queixas procedentes doutros colectivos de empregados
públicos, dándolle ás mesmas un tratamento similar que coincide, no substancial, co
afirmado pola Administración sanitaria galega neste caso cando sinala que as medidas de
limitación de dereitos laborais e retributivos incorporadas a normas orzamentarias con
rango de lei resultan vinculantes e son indispoñibles para a Xunta; polo tanto, a
Administración, ao aplicar as previsións lexislativas, non comete ningún acto censurable que
deba ser sometido ao control do Valedor.

Certamente, resulta desexable que os acordos laborais acadados pola administración cos
axentes sociais (entre moitos outros o Acordo 2008-2012 ao que fai referencia o escrito de
queixa) que foron suspendidos por mor da crise sexan progresivamente reactivados na
medida en que se consolida o proceso de recuperación económica. Sen embargo, o Valedor
non debe interferir na materialización da competencia orzamentaria que é exclusiva do
Parlamento de Galicia. Como temos indicado noutros asuntos, a lei de orzamentos non é
unha norma ordinaria que xere un efecto singular inxusto e respecto á que podería instarse
un pronunciamento do Valedor senón que é unha norma que funciona, nun contexto de
ríxido control do déficit público, coma un sistema de vasos comunicantes no que as decisións
concretas de gasto xeran repercusións sobre outras partidas relevantes. Dende este punto
de vista, debe salvagardarse a competencia exclusiva do órgano parlamentario para
pronunciarse, cunha visión holística e de conxunto das necesidades a atender, sobre o
proceso global de asignación dos recursos financeiros dispoñibles.

II. A segunda das cuestión suscitadas pola autora refírese á reactivación da carreira
profesional dos enfermeiros/as. Tendo en conta que o dereito á promoción profesional
constitúe un elemento esencial do emprego público, o Valedor considera que as
administracións deben impoñer as menores limitacións posibles ao mesmo. Nese sentido,



cabe sinalar que a suspensión da carreira e promoción profesional que se materializou a
través das sucesivas leis de orzamentos de Galicia dende 2010 ten un efecto exclusivamente
económico que non debería ser obstáculo para permitir que os Comités de Avaliación
previstos na normativa puideran actuar (avaliando os méritos dos solicitantes e emitindo as
propostas de resolución) a fin de que a Dirección Xeral de Recursos Humanos do SERGAS
puidera emitir as correspondentes resolucións de recoñecemento de nivel, sen efectos
económicos. O dereito á promoción e á carreira dos enfermeiros/as, polo tanto, pode ser
parcialmente satisfeito mediante a aplicación do sistema de recoñecemento profesional
previsto na normativa, se ben as resolucións da Dirección Xeral que integren no nivel
correspondente aos candidatos que teñan superado a avaliación deberán sinalar que
carecerán de efectos económicos ata o momento no que a lei de orzamentos que
corresponda levante a suspensión decretada dende 2010.

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 adopten as medidas necesarias para reactivar a carreira profesional do persoal
estatutario de Enfermería, creando os Comités de Avaliación onde non estean funcionando e
procedendo ao recoñecemento, sen efectos económicos, dos novos niveis de carreira
obtidos.”

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


