
O AYTO. DA CORU-
ÑA CONTA CON 
ASGATE.

Ofrécenos entrar a 
formar parte do gru-
po de traballo para 
establecer as bases 
no proxecto de mo-
bilidade urbana da 
cidade  Páx. 4

Taller Práctico en primeiros auxilios 
impartido no Concello de Culleredo 
o pasado outubro. Páx. 2
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O CONFLICTO SE 
ENDURECE NA 
FOLGA

A Patronal e os Sin-
dicatos non chegan 
a ningún acordo. 
ASGATE pide que 
se inclúa a figura 
do Técnico en Emer-
xencias Sanitarias 
no novo convenio 
Páx. 3

ASGATE INFORMA:

Os Técnicos en 
Emerxencias Sani-
tarias, poden actua-
lizar a  formación, 
incluendo o título 
de TES, nos arqui-
vos do SEPE  Páx. 5

ASGATE participa nas xornadas de SEMES en Ribadeo
Plantexamos os problemas e circunstancias que afectan o transporte sanitario, 
según o nuevo Decreto do Transporte Sanitario. Páx. 2

Seguimos impulsando o acercamento dos primeiros 
auxilios á poboación
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SEMES, NOVO DECRETO

“¿Influenos o novo Decreto no 
Transporte Sanitario?”

Congreso SEMES-Galicia

Seguindo a política de dar a coñecer a figura do 
TES, ASGATE imparte o 2º taller práctico en primeiros 
auxilios a persoal voluntario e profesional das entidades 
de iniciativa social, inscritos no ayto. de Culleredo-A 
Coruña.

Nesta ocasión, temos que agradecer os socios que 
quixeron formar parte no taller, achegando coa súa 
experiencia laboral, á aprendizaxe dos alumnos.

Con este taller, achegamos o noso granito de area, ao 
coñecemento xeral de 1º Auxilios, da poboación.

2º TALLER EN 
PRIMEIROS 

AUXILIOS

O fin de semana do 2 e 3 
de novembro, tivo lugar 
o congreso organizado 

por SEMES-Galicia, onde ASGATE 
formou parte da mesa sobre 
CONDICIONANTES Y ADAPTACIÓN 
AO NOVO DECRETO DE 
TRANSPORTE SANITARIO.

Nesa mesa, expuxemos as 
características mais relevantes sobre 
o novo Real Decreto 836/2012, que 
regula o transporte sanitario en 
Galicia, que inflúen directamente na 
figura profesional que traballa nas 
ambulancias. Tamén expuxemos 
os erros, que ao noso parecer, se 
cometen tanto na redacción do texto, 
coma nas formas de adaptación da 
formación e regularización do persoal 
en activo ou persoal con experiencia 
“non traballador”, dentro do sector.

Parécenos interesante destacar 
o relatorio feito por Esther Gorjón, 
onde nos presentou o traballo da 
plataforma de Educación Cívica en 
Emerxencias (www.edcivemerg.
com). Nese relatorio, explícanos 
que esta plataforma xorde nas redes 
sociais (twiter) (#EdCivEmerg), 
e que está formada por persoas 
relacionadas coas emerxencias, 
que cren na necesidade de que, nos 
colexios, se aprenda a actuar ante 
calquera emerxencia. Aproveitando 
este último cambio no sistema 
educativo, esta plataforma formula 
ao goberno, incluír unha materia en 
Educación Cívica nos colexios.

Historia dun corazón

 “Hola me llamo Santiago, tengo 
29 años y hace 5 sufrí una parada 
cardiorrespiratoria”.

Con estas palabras comeza a 
historia dunha persoa anónima que 
quixo contar en primeira persoa como 
foi a súa vida tras sufrir unha parada 
cardiorrespiratoria mentres facía 
deporte e ser reanimado por dúas 
persoas que presenciaron a parada 
e sabían realizar as manobras de 
resucitación.

Un valioso exemplo de como 
pequenos xestos poden salvar vidas 
e do importante que é aprender 
canto antes a realizar manobras de 
primeiros auxilios.

Este vídeo representa a esencia de 
EdCivEmerg e o noso desexo de que 
máis persoas como Santiago poidan 
contar a súa experiencia grazas a 
que outras persoas aprenderon a 
salvar vidas.

Video:
http://www.youtube.

com/watch?feature=player_

embedded&v=WBrGPc8JILw
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Dende ASGATE queremos poñer de manifesto, noso profundo rexeita-
mento aos actos vandálicos producidos no 
conflito de folga no transporte sanitario, e 
instamos á administración para que medie no 
devandito conflito.

O pasado día 19 de novembro, dende esta 
asociación de Técnicos en Emerxencias 
Sanitarios-TES, onde un dos nosos fins é 
conseguir o recoñecemento ante insti-
tucións e administracións da figura do 
TES, poñémonos en contacto con to-
dos os interlocutores sociais que ac-
tualmente están a negociar o novo 
convenio colectivo autonómico de 
transporte sanitario, para solici-
tarlles que inclúan no devandito 
convenio a nova figura do Técnico 
en Emerxencias Sanitarios-TES, 
adaptándose ao Real Decreto 
836/2012, que regula o trans-
porte sanitario. Aclarar, que 
dende ASGAte non quere-
mos interceder nas nego-
ciacións laborais, aínda que si creemos que a figura do TES debe ser incluída no novo  
convenio para ir así acorde coa normativa que regula o transporte sanitario.

Nesa mesma data, enviamos un escrito á Consellería de Sanidade para pedir 
explicacións de como pode permitir que nun recurso asistencial tan importan-
te, como é o de Soporte Vital Avanzado-SVA (Uvi móbil), se estableza como 
servizos mínimos a desaparición da figura do “Técnico Asistencial”. Esta uni-
dades asistenciais vense minguadas tanto pola capacidade coma pola calida-
de na asistencia ao paciente, segundo o sistema e os protocolos establecidos 
polo 061, xa que, esta unidade necesita o apoio doutra unidade asistencial 
para a correcta mobilización e inmobilización do paciente para o seu traslado 
ao hospital, que nalgúns casos se ve atrasado, pola espera desa unidade de 
apoio. Por outro lado, as unidades de Soporte Vital Básico-SVB, cun volume 
de traballo importante un día normal, vense saturadas ao realizar, ademais 
os días de folga, os servizos de apoio ás unidades de SVA.

Recordámoslle nese escrito, que a Consellería está a faltar a unha norma bá-
sica na regulación da normativa de servizos mínimos na folga, que é o de ofrecer ao pa-
ciente o 100% da calidade e capacidade asistencial do 100% dos recursos dispoñibles.

Dende esta asocia-
ción vemos un erro 
grave, a mingua de 
calidade e capacida-
de asistencial e así 
denunciámolo ante 
a Consellería de Sa-
nidade, que a día de 
hoxe (20/01/2013), 
aínda non contestou.

A PATRONAL E OS SINDICATOS, NON 
CHEGAN A UN ACORDO

MENTRES, A ADMINISTRACIÓN IMPASIBLE

CONFLICTO FOLGA
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REUNIÓN CO AYTO. DA CORUÑA

O dia 18 de novembro, unha re-
presentación de ASGATE, reú-
nese con D. Julio Flores, conce-

lleiro do concello da Coruña e responsable 
da área de Seguridade e Mobilidade, na 
que durante a devandita reunión D. Julio 
Flores nos comenta a problemática que 
hai na cidade en canto á mobilidade urba-
na e nos pon como exemplo, as modifica-
cións urbanísticas motivadas polo escaso 
ou nulo acceso dos servizos de extinción 
de incendios a certas zonas da cidade.

Nós facémoslle saber as nosas nece-
sidades ao respecto, dándolle exemplos 
prácticos, como o de, rúas con locais de 
hostalaría coas súas respectivas terrazas 
e toldos que non deixan un acceso razoa-
ble para o paso das ambulancias. Este é 
só un exemplo claro dos problemas habi-
tuais cos que se encontran os condutores 
de ambulancia. D. Xullo Flores, no trans-
curso da reunión, proponnos formar parte 
dun grupo de traballo que o concello está 
a crear, para elaborar un informe sobre o 
plan de mobilidade urbana sostible. Este 
plan, tratará de solucionar os problemas 
que temos todos os que traballamos no 
transporte na cidade, como servizos de 
emerxencias, transporte sanitario, taxis, 
etc, que xunto aos arquitectos, aparella-
dores e outros departamentos, axudarán e 
achegarán o seu punto de vista para elabo-
rar o devandito plan. Será un documento 
que se revisará periodicamente, axustán-
dose ás necesidades e cambios da cidade.

Un Grumir con funcións dentro 
do transporte Sanitario

O seguinte punto a tratar foi a forma-
ción e contratación de persoal do Equipo 
de Intervención, que se creou recente-
mente neste concello. Xullo Flores comén-
tanos que se formou, baixo as necesidades 
que estableceron os técnicos/asesores 
encargados deste tema no ayto., con par-
te do Plan Coopera ofrecido pola Xunta 
de Galicia, co que se contratou 6 persoas 

para protección civil, con funcións, entre 
outras, dentro do transporte sanitario. Ex-
poñémoslle, que existe unha normativa a 
nivel estatal, pendente de saír o desenvol-
vemento a nivel autonómico, que regula 
de xeito extricto, a formación da dotación 
das ambulancias, no que se refire a novas 
contratacións e que o concello ten que 
cumprir con respecto a esa ambulancia. 
Facémoslle saber a preocupación, a nivel 
dos traballadores, da posibilidade, de que 
se use esa ambulancia para substituír ou-
tra que agora mesmo presta servizo a tra-
vés do 061. Tamén comentamos que nos 
inquieta saber que tipo de coordinación 
terá esa ambulancia con respecto a ou-
tras que xa funcionan e que problemas, en 
canto a competencias, poden xurdir desa 
relación entre ambulancias de distintas 
institucións.

O obxectivo do Grupo de Intervención 
é o de axudar ao grupo de protección civil 
nos seus labores. Coméntanos que si é ver-
dade, que, aínda que non é unha proposta 
oficial e non están a barallar aínda esa po-
sibilidade, a nova responsable en protec-
ción civil quere, nun futuro, crear un servi-
zo de ambulancia as 24 hrs. pertencente a 
protección civil do Ayto. da Coruña.

Postos de Praias
Propoñemos a nosa intención de incor-

porar a titulación de TES nos postos de 
Técnico Sanitario nas praias do concello, 
para que sexa puntuable, e nun futuro,  
que sexa formación mínima para acceder 
aos devanditos postos. Xullo Flores ve con 
bos ollos esta proposta e coméntanos que 
o concello asinou un acordo que durará ata 
o 2013 (incluído), no que xa estan postas as 
bases para acceder aos postos de praias de 
protección civil. Dinos que estudará o caso 
e que ve posible incorporalo nas bases da 
próxima convocatoria que se asinará para 
o 2014.

Temos que agradecer ao concello da Coruña o interese mostrado nas nosas 
propostas e por ter en conta esta titulación para postos relacionados coa asistencia 

sanitaria, dentro do concello

GRUPO DE TRABALLO NO 
CONCELLO DA CORUÑA
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Dende esta Aso-
ciación seguimos 

potenciando a figu-
ra do TES en mais 

ámbitos, á parte 
do traballo nunha 

ambulancia, xa que 
a formación que reci-

bimos, nos permite 
abrir mais campos 
de traballo. En se-

guintes notifica-
cións, informaremos 

sobre a evolución 
das propostas có 

concello da Coruña.



Asociación Galega de Técnicos en Emerxencias Sanitarias

Avda. de Alvedro, 108

15180, Alvedro-Culleredo

asociacion.gallega.tes@gmail.com           www.asgate.es

615881531

Presentacion no CIFP Ánxel Casal - 
Monte Alto

O venres 25 de xaneiro, temos pre-
vista a presentación de ASGATE no 
CIFP Ánxel Casal - Monte Alto, A Co-
ruña, onde daremos a coñecer o fun-
cionamento desta asociación xunto 
con outros temas de actualidade do 

sector, que seguro, interesarán.

Campaña de envío de cartas para 
que o titulo TES poida puntuar nos 

concellos

Estamos a elaborar un escrito diri-
xido a todos os concellos que teñan 
competencias para a campaña de ve-
rán onde se contrata persoal socorris-
ta en praias. A idea desta asociación 
é que se tome en conta o título de 
TES e sexa puntuable, como noutras 
titulacións, para acceder a postos de 
“sanitario” nas campañas de praias en 

Galicia

Elaboración dun Rexistro Profesional 
de TES

Unha das propostas que estamos a 
facer á administración autonómica, é 
a elaboración dun rexistro profesional 
que regule ao persoal con formación 
TES, con Certificado Profesional e coa 
Habilitación Profesional. É un xeito 
de evitar o intrusismo profesional e 
un paso previo a crear unha bolsa de 

traballo.

Rexistro Autonómico de Agresións a Técnicos

O novo código penal, aínda que á espera de ser revisado e modificado polo parlamento, recoñece no seu:
Título XXII. Delitos Contra El Orden Público

Capítulo II. De Los Atentados Contra La Autoridad, Sus Agentes y Los Funcionarios Públicos, y De La Resistencia y Desobediencia.
Artículo 554.

Punto 3. “También se impondrán las penas d los artículos 550 y 551 a quienes acometan, empleen violencia o intimiden gravemente 
a los bomberos o miembros del personal sanitario o equipos de socorro que estuvieran interviniendo con ocasión de un siniestro, 
calamidad pública o situación de emergencia, con la finalidad de impedirles el ejercicio de sus funciones.”

Agora, é delito a agresión tanto verbal coma física, a persoal sanitario ou non, que estea ante unha emerxencia e non poida atender de 
xeito correcto a un paciente.

Dende ASGATE queremos potenciar que estas agresións, que ata agora son pouco denunciadas pola nosa parte, ata o punto de estar 
aceptadas como parte do noso traballo, se poidan ter en conta e poder valorar a necesidade de aplicar protocolos para evitalas na medida 
do posible. É por iso que recomendamos o denunciar este tipo de situacións, polas vías pertinentes, coa intención de poder demostrar que 
é un problema habitual no noso traballo e así pedir que se tomen medidas de prevención.

VINDEIRO 
BOLETÍN EN 

MARZO 2013
Como TES implicados en Galicia, propoñé-

mosvos que nos escribades á nosa dirección 
de correo ou chamade ao teléfono da asocia-

ción, para indicarnos as vosas inquietudes, 
suxestións ou simplemente dar a vosa opi-

nión

ASGATE INFORMA

Informáronnos nas oficinas do SEPE (antigamente INEM), que pode-
mos actualizar a nosa formación, xa que recoñecen o título de Técnico en Emerxencias Sanitarias, como formación regula-

da. Tamén nos informan que non existe un código para clasificar esta formación como categoría profesional para a demanda 
de emprego, co que xustifica que a Consellería de Traballo, non recoñece a categoría profesional acorde con esta titulación 
regulada.

Dende ASGATE, por iniciativas como a recollida de firmas para demostrar a demanda real do sector para que se recoñeza 
esta categoría e diversos escritos ás administracións implicadas na devandita formación, pretendemos facer saber e demos-
trar, que o recoñecemento da categoría profesional do TES, é unha necesidade real e urxente.

Regularización do título de Técnico en 
Emerxencias Sanitarias no SEPE
(Servicio de Empleo Público Estatal)

¡¡¡PROXIMAMENTE!!!
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