La Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública
INFORMA

CONSULTA PÚBLICA PRÈVIA

Basant-se en el que estableix l'article 133 de la “Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques”, procedeix realitzar
consulta pública a fi de demanar l'opinió dels ciutadans i organitzacions representatives,
durant un termini de 7 dies a partir de la publicació del present anunci, donat l'impacte
que suposarà l'elaboració per esta Conselleria de l'esborrany del “Projecte de Decret del
Consell que regula el sistema de carrera professional del personal de Salut Pública
gestionat per la Conselleria amb competències en matèria de sanitat”.
L'objecte de la futura norma és comptar amb un decret que substituïsca al vigent Decret
173/2007, de 5 d’octubre, del Consell, pel qual s'aprova el sistema de carrera professional
del personal de Salut Pública de la Conselleria de Sanitat, que és necessari modificar en
els aspectes següents:
a) Incorporació del reconeixement del dret a percebre el complement retributiu associat a
la carrera professional per al personal temporal, d'acord amb la consolidada jurisprudència
sobre la matèria.
b) Simplificació dels òrgans d'avaluació previstos, per a fer viable la seua constitució i
funcionament, de manera que es puga normalitzar l'aplicació del sistema d'avaluació en
totes les seues àrees.
c) Incorporació de la valoració de servicis prestats en llocs inclosos en distintes categories
i grups de classificació.
La necessitat de donar compliment a la jurisprudència mencionada dins d'un termini
raonable concedit a este efecte a l'Administració per a adaptar la seua normativa, fent
efectiu el dret reconegut al personal amb vinculació de caràcter temporal, exigeix que la
nova norma entre en vigor tan ràpidament com siga possible. Açò justifica la necessitat

d'acudir al procediment de tramitació urgent, previst en l'article 33 de la Llei 39/2015, d'1
d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, motiu
pel qual tots els terminis de tramitació es redueixen a la mitat.
Les aportacions i opinions relacionades amb el projecte es poden remetre fins al dia 4 de
febrer de 2019 a l'adreça de correu electrònic: sncrct_san@gva.es

DIRECCIÓ GENERAL DE RECURSOS HUMANS
CONSELLERIA DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA

Antecedents de la norma

Decret 173/2007, de 5 d’octubre, del Consell, pel qual
s'aprova el sistema de carrera professional del personal de Salut Pública de la Conselleria de Sanitat

a) Incorporació del reconeixement del dret a percebre
el complement retributiu associat a la carrera professional per al personal temporal, d'acord amb la consolidada jurisprudència sobre la matèria.

Problemes que es pretenen solucionar amb la
nova norma

b) Simplificació dels òrgans d'avaluació previstos, per
a fer viable la seua constitució i funcionament, de manera que es puga normalitzar l'aplicació del sistema
d'avaluació en totes les seues àrees.
c) Incorporació de la valoració de servicis prestats en
llocs inclosos en distintes categories i grups de classificació.

Necessitat i oportunitat
de la seua aprovació

És necessari donar compliment sense major demora a
la consolidada jurisprudència que reconeix el dret del
personal temporal a percebre el complement retributiu
associat a la carrera professional.

Objectius de la norma

Establir la nova regulació del sistema de carrera professional del personal afectat, incorporant les modificacions necessàries indicades.

Possibles solucions, alter-

Reguladores per Decret

natives reguladores i no
reguladores

