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NOVIDADES MÁIS DESTACADAS CON RESPECTO                                 
AO PACTO ANTERIOR 

 

SELECCIÓN DE FACULTATIVOS ESPECIALISTAS 

A nova regulación incorpora o compromiso de negociación na Mesa Sectorial de 

Sanidade dunhas novas bases de selección de persoal facultativo especialista de 

área, de aplicación común para todos os centros, que incorporarán a inscrición a 

través de Fides, a baremación automatizada e un baremo común e próximo ao 

aplicado nos procesos de selección fixa (OPE). 

MODIFICACIÓN BAREMO OPOSICIÓN 

No apartado de baremo valórase a maior das puntuacións obtidas polo 

aspirante na fase de oposición dos dous últimos procesos selectivos 

convocados polo Sergas na categoría á que opta. A puntuación máxima 

acadable por este concepto será do 60% da puntuación total do baremo.  

BAREMACIÓN COÑECEMENTO DE LINGUA GALEGA 

Outorgarase a puntuación máxima asignada a tal mérito en OPE a aqueles aspirantes 

que tendo unha puntuación inferior á maxima posible (5 puntos), acrediten o 

coñecemento do nivel esixido mediante a correspondente certificación oficial (Celga 4 

ou equivalente). 

TITULACIÓNS 

Concrétase que a licenza de operador concedida polo Consello de Seguridade Nuclear 

esixirase as persoas aspirantes das categorías de enfermeiro e técnico 

superior para o desenvolvemento de actividades que impliquen a manipulación de 

material ou equipos radiactivos con fins médicos. 

LISTAS COMPATIBLES 

Establécense novas compatibilidades: farmacéutico de atención primaria coa lista de 

licenciados sanitarios, e fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, coa do persoal 

sanitario diplomado e de formación profesional. Introdúcese neste bloque a 

denominación xenérica de “enfermeiro especialista”. 

ABOAMENTO DAS TAXAS 

Recóllese explicitamente cando NON HAI OBRIGA do aboamento de taxas. 
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PROMOCIÓN INTERNA 

As persoas aspirantes que accedan pola quenda de promoción profesional poderán 

inscribirse en calquera área. 

O persoal que se incorpore a un novo destino con ocasión dun concurso de traslados 

ou dun proceso selectivo a través da quenda de promoción profesional, poderá 

solicitar, durante o prazo de toma de posesión, a súa inclusión nas listas de 

promoción temporal da área de destino, na mesma categoría na que figuraba 

inscrito. O cambio de área producirá efectos desde a finalización dos prazos de toma 

de posesión. 

INCLUSIÓN DE OPCIÓN PREFERENTE NAS LISTAS DE ÁMBITO AUTONÓMICO 

Nas listas de ámbito autónomico, agás as correspondentes á Fundación Pública 

Urxencias Sanitarias de Galicia-061, os aspirantes poderán indicar a área na que 

solicitan prestar servizos con carácter preferente. De non concretar ningunha, 

entenderase que optan por calquera delas.  

LISTAS DE CURTA DURACIÓN (POOL) 

Consolídase a puntuación POOL daqueles aspirantes que figurasen inscritos 

durante a vixencia dos pactos de 2004 e 2011 nas listas especiais para 

nomeamentos de curta duración. 

A inscrición nas listas de pool é incompatible coa inscrición en listas de área 

especial. 

O chamamento para nomeamentos a tempo parcial efectuarase con carácter 

preferente entre aqueles aspirantes admitidos nas listas de curta duración que 

tivesen manifestado voluntariamente a súa dispoñibilidade para este tipo de 

vinculacións. 

XERACIÓN E PUBLICACIÓN DE LISTAS 

Con carácter xeral, entre a publicación da lista definitiva actualizada e a vixente 

inmediatamente anterior, non mediará máis dun ano. 

Se con posterioridade ao 31 de outubro e antes da publicación da lista definitiva de 

baremación de cada categoría tivese finalizado a fase de oposición dun proceso de 

selección fixa convocado polo Servizo Galego de Saúde, a xeración de listas que se 

efectúe incorporará os resultados de OPE deste novo proceso. 
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SUSPENSIÓN DE CHAMAMENTOS, SEN PENALIZACIÓN E DE REACTIVACIÓN 

AUTOMÁTICA 

Inclúense como novos motivos de suspensión de chamamentos, a criterio dos 

aspirantes, os seguintes: 

Suspensión voluntaria por asuntos propios sen xustificación, por unha soa vez 

ao ano para que os aspirantes poidan acollerse a descansos voluntarios e cunha 

duración máxima de 15 días, non podendo ser disfrutados no período estival, 

Nadal e Semana Santa. 

Hospitalización por enfermidade grave de familiar ata o primeiro grao de 

consaguinidade ou afinidade. 

Por exames fóra da nosa Comunidade (dous días). 

Por consulta médica nun centro de atención especializada do Sergas do 

aspirante, fillos menores de idade ou persoas maiores (familiares de primeiro grado) 

ao seu cargo. 

Cumprimento dun deber inescusable. 

RENUNCIAS SEN PENALIZACIÓN PARA CHAMAMENTOS NON URXENTES 

No suposto de chamamentos cunha antelación inferior a 3 horas ao inicio da 

prestación de servizos, a aceptación será voluntaria para o aspirante en primeiro 

chamamento, e obrigatoria en segundo chamamento. 

O persoal das unidades responsables de efectuar os chamamentos informarán ás 

persoas aspirantes sobre as características e condicións das vinculacións que se 

ofrecen. 

INCLUSIÓN DE NOVAS ÁREAS ESPECIAIS  

Para médicos de familia: a Unidade de Hemodoazón e Aférese da AGSOT. 

Para Enfermeiros: a Unidade de Hemodoazón e Aférese da AGSOT, Áreas de 

Hemodinámica-Electrofisioloxía-Radioloxía Intervencionista, Unidades de 

hospitalización de Transplante de Precursores Hematopoyéticos, e Técnicas 

Endoscópicas. 

Para Técnicos sup. en imaxe para o diagnóstico: Unidades de TAC e Resonancia. 

Para TCAE e celadores: Quirófanos. 

Para TEL: Unidade de Hemodoazón e Aférese da AGSOT. 
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OUTRAS NOVIDADES 
 

 Recóllese o dereito a vínculos de longa duración das aspirantes que estean en 

suspensión por chamamentos por risco de embarazo (ata agora soamente 

contemplábase para os supostos de maternidade e adopción legal). 

 Recóllese que os baremos deste pacto sempre se axustarán aos establecidos para 

as OPEs. 

 Os cambios de áreas de prestación de servizos aceptados en Comisión Central 

faranse efectivos aos 15 días. 

 Admítese a primeira renuncia sen penalización a chamamentos de listas 

subsidiarias, e tamén a un nomemento xa formalizado unha vez que haxa 

dispoñibles. 

 Os contratos a tempo parcial fora da área orixinaria (áreas limítrofes) terán 

carácter voluntario. 

 Introdúcese a audiencia previa do aspirante cando a Administración de oficio, en 

calquera momento, exclúa ou rectifique a puntuación asignada. 

 Incorpórase como 5º e último criterio de desempate de puntuación, a data 

interna de alta da inscrición en Fides, priorizando a máis antiga. 

 Por último, engádese un Anexo III que incorpora os “Acordos interpretativos 

vixentes” que foron adoptados pola Comisión central de seguimento do Pacto, e 

posteriormente publicados en DOG. 

 

 

 

 


