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RESOLUCIÓ DEFINITIVA DEL CONCURS DE TRASLLATS
FE MEDICINA INTERNA

Addendum
CRITERIS DE CESSAMENT SEGONS NORMATIVA VIGENT

Estimats/ades  amics/gues:  avui  s'ha  publicat  en  el  DOGV
l'adjudicació definitiva del concurs de trasllats per a cobrir diverses places
de facultatiu  o facultativa especialista  en medicina interna d'institucions
sanitàries depenents 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 30 de setembre 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 31 d'agost 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 medicina interna d'institucions sanitàries depenents de la
Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, convocat per Resolució de 20 d'octubre de
2017, del director general de Recursos Humans i Econòmics. [2018/8301]

http://www.dogv.gva.es/datos/2018/09/10/pdf/2018_8301.pdf
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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 tenir 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.

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 anàs la data en què aquelles vacants es van generar.

b) Si no les 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, per la seua ordre 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.

i) 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 aclaració que necessiteu podeu dirigir-vos als delegats assignats als diferents
departaments de salut.

NO CAL SER MOLTS PER FER LES COSES BÉ, PERÒ QUANTS MÉS SIGUEM MÉS
COSES ACONSEGUIREM. 

UNEIX-TE A NOSALTRES
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