
                  
 
 
RESOLUCION DA XERENCIA DE ATENCION PRIMARIA DE VIGO DE 13 
DE XANEIRO DE 2012 POLA QUE SE CONVOCA PROCEDEMENTO DE 
MOBILIDADE INTERNA PROVISIONAL AO ABEIRO DA DISPOSICION 
ADICIONAL QUINTA DO DECRETO 206/2005, E DO ACORDO DE 30 DE 
MARZO DE 2.009 SOBRE MOBILIDADE INTERNA NA XAP DE VIGO. 
 
 
Con data 30 de marzo de 2.009 foi asinado un Acordo entre a Xerencia de Atención 
Primaria de Vigo e a Comisión de Centro co obxecto de regular os procesos de 
mobilidade interna entre diferentes prazas pertencentes á súa plantilla, e elo en 
desenrolo da Disposición Adicional quinta do Decreto 206/2005, de 22 de xullo, de 
provisión de prazas de persoal estatutario do Sergas. 
 
A solicitude de mobilidade por razóns de saúde, violencia de xénero ou conciliación da 
vida familiar poderá plantexarse en calquera momento ao longo de todo o ano, polo que 
a presente convocatoria circunscríbese ao suposto 5º do Acordo, e dicir, mobilidade 
voluntaria por razón de antiguedade no sistema nacional de saúde de aplicación 
unicamente ao persoal con praza en propiedade no ámbito da XAP de Vigo. 
 
O presente proceso rexirase polas bases desta convocatoria, polo Acordo de 30/03/2009 
entre a Xerencia de Atención Primaria de Vigo e a Comisión de Centro e polo Decreto 
206/2005 de 22 de xullo, de provisión de prazas de persoal estatutario do Sergas. 
Asemade faise constar que os destinos obtidos terán carácter provisional e so poderán 
consolidarse por resolución dun novo concurso de traslados. 
 
     B  A  S  E  S 
 
1ª.- Abrese un prazo dende o día 16/01/2012 ata o día 03/02/2012 ambos inclusives para 
que os interesados podan presentar as súas solicitudes conforme o anexo I  da presente 
resolución nas que farán constar os destinos nos que puideran estar interesados dentro 
do ámbito desta Xerencia e ata un máximo de cinco. Por cada centro de destino poderá 
escollerse unha ou máis quendas. 
 
2ª.- O baremo aplicable será o seguinte: 
 
- Por cada mes completo de servizos prestados no SNS……..0.1 punto 
- Por cada mes completo de servizos en Atención Primaria.....0.1 punto adicional. 
 
En caso de empate se terá en conta a data da primeira toma de posesión con praza en 
propiedade en Atención Primaria, desempatando a favor do que o fixera en primeiro 
lugar, de persistir o empate terá preferencia o de maior idade. 
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3ª.- Unha vez finalizado o prazo de presentación de solicitudes dictarase resolución 
provisional de admitidos e excluidos fronte a cal os interesados poderán formular 
reclamacions no prazo de dez dias. Transcurrido o dito prazo aprobarase a relación 
definitiva de admitidos e excluídos e procederase á baremación das solicitudes. 
 
4º.-Feita a baremación publicarase a resolución provisional coa puntuación acadada por 
cada participante, fronte a cal os interesados poderán formular alegacions nun prazo de 
dez dias. Finalizado o dito prazo a Xerencia dictará resolución definitiva das 
puntuacions acadadas en orde de maior a menor por cada un dos centros e turnos 
solicitados, fronte a cal se poderá interpoñer recurso de alzada perante a Dirección Xeral 
de Recursos Humanos do Sergas. 
 
Nin a solicitude dun centro nin a obtención da puntuación máxima presupón o dereito a 
que se lle asigne ese centro, so establece unha orde de prioridade na cobertura temporal 
dunha praza ata tanto se provea por un procedimento de provisión definitivo. A 
consolidación de destino só se acadará pola participación nun concurso de traslados. 
 
5ª Para que podan ser debidamentente valorados é imprescindible que xunto coas 
solicitudes se achegue a documentación acreditativa (orixinal ou copia cotexada) dos 
méritos que van a ser baremados, coa única excepción dos servizos prestados na XAP 
de Vigo que serán incorporados de oficio. 
 
6ª.- Esta resolución e as sucesivas publicacions insertaranse no taboeiro de anuncios 
desta Xerencia na rúa Rosalía Castro nº 21-23 de Vigo e na páxina web da Xerencia 
http://www.sergas.es/MostrarContidos_Portais.aspx?IdPaxina=50300.  
 
Contra esta resolución poderá interpoñerse recurso de alzada perante a Dirección Xeral 
de Recursos Humanos do Sergas no prazo dun mes, a partir do dia seguinte ao da súa 
publicación no taboeiro de anuncios desta Xerencia, dacordo co previsto no artigo 114 e 
ss. da Lei 30/1992 de Réxime Xurídico da Administracions Públicas e do Procedemento 
Administrativo común. 
 
Vigo,  13  de xaneiro de 2012. 
 
     O XERENTE DE ATENCION PRIMARIA 
 
     Francisco Javier Caramés Casal 
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  PROCEDEMENTO DE MOBILIDADE INTERNA PROVISIONAL 
 
                                        Anexo I (Modelo de solicitude) 
 
Apelidos………………………………………………………………………………… 

Nome……………………………………………………………………………………. 

Categoría………………………………………………………………………………... 

Destino actual (centro e quenda)………………………………………………………… 

Telefono de contacto………………………………………………………………… 

Servizos prestados:  (realícese a autobaremación no seguinte cadro) 

 

1) Sistema Nacional de Saúde (primaria e especializada).....…….meses completos. 
2) No ámbito da Atención Primaria………………………...…… meses completos. 
 
Total meses SNS (primaria e especializada)……………. X    0.1   = 
Total meses A. Primaria …………………..……………  X    0.1   = 
 
TOTAL: __________ 
 

Data toma posesión con praza en propiedade en praza de Atención Primaria……….…... 
 
Data de nacemento……………………………………………………………………….. 
 
SOLICITA: tomar parte no proceso de mobilidade interna provisional convocado por 
Resolución desa  Xerencia de data……………………, para algunha das prazas que de 
seguido numeranse (poranse por orde de preferencia ata un máximo de cinco): 
 
  Centro Quenda 
1º     
2º     
3º     
4º     
5º     
 
 

Vigo,              de                         de  2.0       . 
 

Asdo: 
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