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ACTA FINAL DO GRUPO DE TRABALLO

PARA A ELABORACiÓN

DO NOVO

PACTO SOBRE SELECCiÓN DE PERSOAL ESTATUTARIO TEMPORAL
ASISTENTES
Poi a Administración:

Na sede
Esperanza Fernández
Lago
Directora de Recursos Humanos

Servizo

Galego

de

Saúde, o 15 de marzo de 2011, tras

Francisco Javier Pena Corredoira.
Subdirector
xeral de Relacións
Recursos e Reclamacións.
Mercedes Castro Seijas.
Subdirectora
xerai
de
Desenvolvemento Profesional.

do

Laborais,

Réxime

o complexo

Xuridico,

reunións,

Pianificación,

Selección

o grupo formado

para a

elaboración do texto do novo pacto

e

de selección

Paula Oliete Trillo.
Subdirectora xeral de Xestión e Políticas de Persoal.
Ángel Fado Villanueva.
Subdirector xeral de Planificación

proceso de traballo e

temporal

de persoal

estatutario, pon fin á elaboración do
texto do novo pacto de selección de

e Ordenación Asistencial.

persoal estatutario temporal

Luis Arantón Areosa.
Xefe de Servizo de Integración Asistencial.

xunta

Maria Ponte Garcia.
Xefe de servizo de Relacións Laborais.

como

anexo

que se

a esta

acta

asinado polas organización sindicais

Margarita Prado Vaamonde.
Xefe de servizo de Recursos e Reclamacións.

que figuran no pé desta acta, a cal
será elevada para a súa ratificación

Alberto López Suárez.
Xefe de Servizo de Réxime Xuridico.

na mesa sectorial.

Ma Jesús Rúa Moure.
Xefa de servizo de Planificación.
Javier Garcia Caeiro.
Xefe de servizo de Análise e Organización
Maria del Mar Vázquez Costa.
Xefe de Servizo de Desenvolvemento

As materias tratadas nesta reunión

de Postos.

Profesional.

Poi as Organizacións
Sindicais
Ma Xosé Abuin Álvarez (CIG)
Ana Belén Lestón Gallardo (CIG)
na Méndez Rodriguez (CIG)
Rosa Ma Vilas Vidal (UGD
Javier Martinez Fente (UGT)
Ma Elena Carracedo Durán (UGD

seguinte consenso:

Gonzalo A. García Poceiro (CC.OO)
Lola González Lorenzo (CC.OO)
Irma Cardeso Trillo (CC.OO)

1.

Listaxes

de curta duración:

duración, límites e puntuación

Nuria González Cancelo (CEMS)

adicional.

Ma Carmen García Rivas (SATSE)

Cada

David Dios Núñez (CSI-F)
Carlos Cancela Rodriguez (CSI-F)
Daniel Otero Castiñeira (CSI-F)
Isabel Fernández Aballe (USAE)
Manuel Bellón Solla (USAE)
Teresa Lourés Cheda (USAE)

nomeamento

de

curta

duración non excederá de catro días
e o número máximo total de dias de
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. culación por persoa aspirante e mes non será superior a 12. Establecerase unha
pu tuación

adicional

pola permanencia

nas listaxes

de curta duración

de 1.5

puntos/ano ata un máximo de 4.5.

Engadirase no Pacto un ha redacción que faga referencia a unha puntuación ligada á
efectiva permanencia na listaxe especial.

2. Análise da situación actual do sistema de incorporación do persoal facultativo
especialista de área no SERGAS.
Ao longo do ano 2011, as partes comprométense

a traballar na configuración dunha

bolsa de traballo

de área para os nomeamentos

de facultativos

especialistas

estatutarios de curta duración non regulados no Decreto 206/2005.

A selección de aspirantes dentro da dita bolsa de traballo realizarase coa máxima
axilidade conforme
prexuizo

a criterios obxectivos

de contemplar

vinculados

as características

a mérito e capacidade,

específicas

no ámbito

sen

asistencial

e

territorial propias da necesidade a cubrir.

3. Baremo: estrutura e coordinación co existente para OPE.
Todas as categorías estatutarias terán un apartado relativo a "outras actividades" en
idénticos termos que no baremo OPE actual.

4. Áreas especiais: requisitos.
4.1.-

Formación

práctica

tutelada:

específica".

Esta denominación

No seo

da

comisión

substituirase
central

pola de "formación

de seguimento

do

pacto,

elaborarase un procedemento dirixido a fixar as condicións para a súa implantación
e aplicación (acceso, realización, acreditación, entre outras).
Igualmente

e no mesmo

foro,

regularanse

as condicións

de aplicación

das

actividades formativas previstas no punto 11.4.8 do pacto.

~

4.2.- TCAE esterilización: Inclúese como área especial.
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5. Listas compatibles técnicos de prevención.
Adaptaranse as denominacións que figuran no anexo 1, bloque 1 correspondentes

a

categorías de persoal de xestión e servizos á terminoloxía contida no borrador de
Decreto de creación

das categorías

de Técnico

superior

e de grao medio en

prevención de riscos laborais.

6. Penalizacións:
Darase unha nova redacción á penalización prevista no apartado 11.4.8que permita
excepcionala por causas xustificadas. logo da súa análise.

7. Orde de subsidiariedade e voluntariedade persoallicenciado
Acéptase

un ha nova orde de subsidiariedade

para a categoría

sanitario.
de médico de

urxencias que será como segue:

1.- médico asistencial do 061
2.- médico de familia
3.- médico coordinador do 061

A aceptación do primeiro chamamento en cada nomeamento será voluntaria.

Santiago de Compostela. a 15 de marzo de 2011.

Pola Administración
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acións sindicais:

USAE
CSI-CSIF
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