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10 d'octubre de 2018

RESOLUCIÓ DEFINITIVA DEL CONCURS DE TRASLLATS
FE HEMATOLOGIA I HEMOTERÀPIA
FE NEUROCIRUGÍA
FE ANESTESIOLOGIA I REANIMACIÓ
Addendum
CRITERIS DE CESSAMENT SEGONS NORMATIVA VIGENT

Estimats/des amics/gues: hui s'ha publicat en el DOGV
l'adjudicació definitiva del concurs de trasllats per a cobrir diverses
places de facultatiu o facultativa especialista en hematologia i
hemoteràpia, neurocirugía i anestesiologia i reanimació
d'institucions sanitàries dependents de la Conselleria de Sanitat
Universal i Salut Pública.
Les destinacions adjudicades seran irrenunciables, llevat que
aquesta renúncia estiga motivada per l'obtenció de plaça en virtut
de la resolució d'un procediment de mobilitat voluntària convocat
per una altra Administració Pública.
Les persones concursants que obtinguen plaça hauran de
cessar en la seua plaça bàsica el 4 de novembre de 2018 de
2018.
La presa de possessió de la nova plaça haurà d'efectuar-se
dins dels tres dies hàbils següents al del cessament, si la plaça és
de la mateixa localitat que la que exerceixen; en el termini de cinc
dies hàbils, si és de diferent localitat i del mateix departament de
salut o departament limítrof; en el termini de 10 dies hàbils si

pertany a diferent localitat i departament no limítrof, o en el termini
d'un mes, si pertany a diferent servei de salut.
Recomanem la lectura completa de la resolució, en la qual es
descriuen diversos casos i suposats de situacions administratives
en relació amb aquesta resolució.
El llistat definitiu s'inclou en l'annex de la resolució.

Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública
RESOLUCIÓ de 28 de setembre de 2018, de la directora general de Recursos Humans, per la
qual es publica l'adjudicació definitiva del concurs de trasllats per a cobrir diverses places de
facultatiu o facultativa especialista en hematologia i hemoteràpia d'institucions sanitàries
dependents de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, convocat per Resolució de
17 d'octubre de 2017, del director general de Recursos Humans i Econòmics. [2018/9195]

https://www.dogv.gva.es/datos/2018/10/10/pdf/2018_9195.pdf

Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública
RESOLUCIÓ d'1 d'octubre de 2018, de la directora general de Recursos Humans, per la qual
es publica l'adjudicació definitiva del concurs de trasllats per a cobrir diverses places de
facultatiu o facultativa especialista en Neurocirugía d'institucions sanitàries dependents de la
Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, convocat per Resolució de 21 de setembre de
2017, del director general de Recursos Humans i Econòmics. [2018/9191]

https://www.dogv.gva.es/datos/2018/10/10/pdf/2018_9191.pdf

Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública
RESOLUCIÓ d'1 d'octubre de 2018, de la directora general de Recursos Humans, per la qual
es publica l'adjudicació definitiva del concurs de trasllats per a cobrir diverses places de
facultatiu o facultativa especialista en anestesiologia i reanimació d'institucions sanitàries
dependents de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, convocat per Resolució de
28 de setembre de 2017, del director general de Recursos Humans i Econòmics. [2018/9196]

https://www.dogv.gva.es/datos/2018/10/10/pdf/2018_9196.pdf

CRITERIS DE CESSAMENT SEGONS NORMATIVA VIGENT
DECRET 192/2017, d'1 de desembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament de selecció i
provisió de personal estatutari al servei d'institucions sanitàries públiques del Sistema Valencià
de Salut
*Disposicional Addicional Quarta. Criteris de determinació de les vacants on es produirà
la presa de possessió derivada de qualsevol procediment reglamentari

de provisió de personal estatutari fix.
Una vegada identificat el centre de treball on ha de produir-se la incorporació, segons
les regles pròpies de cada procediment de provisió assenyalades en el present reglament,
quan existisquen diverses places bàsiques vacants susceptibles de rebre la presa de possessió
de personal estatutari fix, derivada de qualsevol procediment reglamentari de provisió de llocs,
bé després d'un procés selectiu, concurs de trasllats o qualsevol altra forma reglamentària de
provisió de llocs que haja de tindre lloc amb destinació definitiva o provisional, i prèviament a
l'acte únic previst en l'article 22, es determinaran les vacants concretes d'acord amb l'ordre
establit en els apartats següents.
(els criteris per a concurs oposició i concurs de trasllats són diferents)

2. Concurs de trasllats.
a) En primer lloc, es cobriran les vacants que no estiguen exercides per cap tipus de
personal, ni fix ni temporal. Es prendran en consideració les places bàsiques vacants
que existisquen en el centre en qüestió el dia de la resolució que òbriga el termini per a
la presa de possessió, siga com fos la data en què aquelles vacants es van generar.
b) Si no n'hi hagués o cobertes aquestes, la presa de possessió tindrà lloc sobre places
vacants exercides en qualitat de reingrés provisional que haguera esdevingut
abans de finalitzar el termini de presentació d'instàncies del concurs en qüestió.

c) A continuació, la presa de possessió tindrà lloc sobre les places vacants cobertes en
comissió de serveis. Si hi haguera vàries, per ordre de major a menor antiguitat en la
comissió de serveis.
d) A continuació, places vacants exercides en interinitat per personal temporal que
no estiguera inscrit en la llista d'ocupació temporal vigent, tant en el torn lliure com
de promoció interna temporal, en aqueixa categoria i, si escau, especialitat, per ordre
de menor a major antiguitat en el nomenament, tenint en compte que el personal que
exerceix la plaça mitjançant promoció interna temporal cessarà en últim lloc, pel seu
orde de menor a major antiguitat. Aquest mateix criteri se seguirà en el cas que no
existira l'esmentada llista d'ocupació temporal vigent per a aqueixa categoria i, si
escau, especialitat.

e) Després de l'anterior, es tindran en consideració les places vacants exercides en
interinitat per personal temporal que estigués inclòs en el torn lliure de la llista
d'ocupació temporal d'aqueixa categoria i, si escau, especialitat, per ordre de menor
a major puntuació en la llista d'ocupació temporal general, és a dir, independentment
dels departaments en què s'haja optat per la inscripció.
f)

A continuació, es cobriran les vacants exercides per personal temporal que
estigués inclòs en la llista de promoció interna temporal d'aqueixa categoria i, si
escau, especialitat, per ordre de menor a major puntuació en la llista d'ocupació
temporal general, és a dir, independentment dels departaments en què s'haja optat per
la inscripció.

Per a qualsevol aclariment que necessiteu podeu dirigir-vos als delegats assignats als diferents
departaments de salut.

NO FA FALTA SER MOLTS PER A FER LES COSES BÉ, PERÒ QUANTS MÉS SIGUEM
MÉS COSES ACONSEGUIREM.
UNEIX-TE A NOSALTRES

*SIMAP-PAS

SOM COMPANYS

Tota la informació que us enviem la trobéssiu en la web del SIMAP juntament
amb l'actualitat sobre normativa laboral, acció sindical i política
sanitària: www.simap.es

Departamento
SIMAP SEDE
PREVENCION DE RIESGOS
LABORALES
CURSOS OPE

Teléfono
96 193 07 23
601 149 426
96 193 07 23
601 149 426
96 193 07 23
601 149 426

E-mail
simap_administracion@simap.es
simap_consultas@simap.es
simap_documentacion@simap.es
simap_prl@simap.es
simap_cursosope@simap.es

JUNTA DIRECTIVA
SIMAP-PAS

96 193 07 23
601 149 426

simap-pas@simap.es

JUNTA DIRECTIVA SIMAP

96 193 07 23
601 149 426

simap_presidencia@simap.es
simap_vicepresidencia@simap.es
simap_secretaria@simap.es
simap_tesoreria@simap.es

RESIDENTES

96 193 07 23
601 149 426

simap_residentes@simap.es

Castellón
Vinaroz

96 233 93 87

simap_castello@simap.es
simap_vinaroz@simap.es

La Plana

96 233 93 87

simap_laplana@simap.es

Sagunto

96 233 93 87

simap_sagunto@simap.es

Valencia
Clínico-Malvarrosa
Valencia
Arnau de Vilanova-Lliria
Valencia
La Fe
Requena
Consorcio Hospital
General de Valencia
Hospital General de
Valencia (estatutarios)
Manises
Valencia
Dr. Peset
Alzira
Ribera Salud
Alzira
Estatutarios
Xátiva

96 197 36 40
Ext 436 184
Fax 96 197 36 41

simap_clinico@simap.es

96 197 61 01

simap_arnau@simap.es

96 124 61 27
Ext 246 127
Ext 412 447
96 233 92 81
Corporativo 442 032
96 313 18 00
Ext 437 485
96 193 07 23
601 149 426
96 193 07 23
601 149 426
96 162 23 32
96 245 81 00
Ext 83 82 y 70 46
96 193 07 23
601 149 426
96 284 95 00
Ext 435 478

Responsables

simap_lafe@simap.es

Concha Ferrer
Pilar Martí
Vicent Tur

Mariela Lucas
Miguel Pastor
Ximo Michavila

Concha Ferrer
Ximo Michavila
Pilar Martí
Miguel Pastor
Ximo Michavila
Celia Monleón

Miguel Pastor

Ximo Michavila
Luisa González
Mª Angeles Tárraga
Ximo Michavila
Marien Vilanova
Celia Monleón
Carlos Alcoriza
Mª Angeles Tárraga
Carmen Martín
Carlos Alcoriza
Carmen Álvarez
Mª Cruz Ferrando
Miguel Pastor

601 354 812
640 096 393
603 112 418
622 868 333
683 282 633
640 096 393
601 155 574
683 282 633
611 351 783
611 351 076

simap_requena@simap.es

Blas Bernácer Alpera

simap_consorciohgeneral@simap.es

Edmundo Febré Moya

simap_hgeneralvalencia@simap.es

Mª Enriqueta Burchés
Mercedes Barranco

640 096 389

simap_manises@simap.es

Mª Enriqueta Burchés

640 096 389

simap_peset@simap.es
simap_laribera@simap.es
simap2@hospital-ribera.com
simap_alzira@simap.es
simap_xativa@simap.es

Amparo Cuesta
603 106 771
Ana Sánchez
Rosario Muñoz
Pedro Durán
Juan Carlos Julia
Pedro Durán
Vicente Orengo Fayos 682 081 940
Noemi Alentado
611 350 820
Noemi Alentado
611 350 820
Vicent Tur
682 893 989
Carles Valor
682 076 471
Miguel A. Burguera
Mercedes Salcedo
Pedro López Sánchez
Pepa Bodí
Angela Aguilera Zamora 611 350 631
Teresa Gávila
699 729 679

Gandía
Alcoy

96 284 95 00
Ext 435 478

Denia - Marina Salud

96 557 97 59

Denia
Estatutarios

96 193 07 23
601 149 426

simap_denia@simap.es
simap.denia@marinasalud.es
simap_lapedrera@simap.es
simaplapedrera@gmail.com

San Juan

96 193 07 23

simap_sanjuan@simap.es

Vilajoiosa

96 193 07 23
601 149 426

simap_lavila@simap.es

José Monferrer

659 648 338

601 215 205

simap_orihuela@simap.es
simap_elche@simap.es

Victoria Antequera

601 215 205

96 192 83 15

simap_servcentrales.sp.inspecc@simap.es

Carlos López Piñol

96 193 07 23
601 149 426
96 233 93 87

simap_elda@simap.es
simap_torrevieja@simap.es
simap_vinalopo@simap.es
simap_hgalicante@simp.es

Ximo Michavila

Orihuela
Elche
Servicios Centrales, Salud
Pública e Inspección
Elda
Torrevieja
Elx-Vinalopó
H.General de Alicante

simap_gandia@simap.es
simap_alcoy@simap.es

Avís legal:
Protecció de dades. - SINDICAT DE MEDICOS D'ASSISTÈNCIA PUBLICA-COMUNITAT VALENCIANA
(SIMAP-CV) i SINDICAT DE FACULTATIUS I PROFESSIONALS DE LA SANITAT PUBLICA (SIMAP-PAS)
l'informen que la seua adreça de correu electrònic, així com la resta de les seues dades personals seran
usats per a la nostra relació i poder prestar-li els nostres serveis. Aquestes dades són necessaris per a
poder relacionar-nos amb vosté, la qual cosa ens permet l'ús de la seua informació dins de la legalitat.
Així mateix, podran tindre coneixement de la seua informació aquelles entitats que necessiten tindre
accés a la mateixa perquè puguem prestar-li els nostres serveis. Conservarem les seues dades durant la
nostra relació i mentre ens obliguen les lleis aplicables. En qualsevol moment pot dirigir-se a nosaltres
per a saber què informació tenim sobre vosté, rectificar-la si anara incorrecta i eliminar-la una vegada
finalitzada la nostra relació. També té dret a sol·licitar el traspàs de la seua informació a una altra entitat
(portabilitat). Per a sol·licitar algun d'aquests drets, haurà de realitzar una sol·licitud escrita a la nostra
adreça, juntament amb una fotocòpia del seu DNI: SINDICAT DE FACULTATIUS I PROFESSIONALS DE
LA SANITAT PUBLICA, amb direcció en Gran Via Fernando el Catòlic, 46, 1r,1a, CP 46008, València
(València/València). En cas que entenga que els seus drets han sigut desatesos, pot formular una
reclamació en l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es).
Confidencialitat. - El contingut d'aquesta comunicació, així com el de tota la documentació annexa, és
confidencial i va dirigida al destinatari d'aquest. En el cas que vosté no fora el destinatari, li sol·licitem
que ens ho indique i no comunique el seu contingut a tercers, procedint a la seua destrucció.
Exempció de responsabilitat. - L'enviament de la present comunicació no implica l'obligació per part
del remitent de controlar l'absència de virus, cucs, troyanos i/o qualsevol altre programa informàtic
nociu, corresponent al destinatari disposar de les eines de maquinari i programari necessàries per a
garantir tant la seguretat del seu sistema d'informació com la detecció i eliminació de programes
informàtics nocius. - SINDICAT DE *MEDICOS D'ASSISTÈNCIA PUBLICA-COMUNITAT VALENCIANA
(SIMAP-CV) i SINDICAT DE FACULTATIUS I PROFESSIONALS DE LA SANITAT PUBLICA (*SIMAP-PAS) no
es responsabilitzen dels danys i perjudicis que tals programes informàtics puguen causar al destinatari.
SIMAP-CV / SIMAP-PAS
Gran Via Fernando el Catòlic 46-1-1a
46008 València
Tfno 961930723

