RESOLUCIÓ de 22 de juliol de 2020 de la directora general de Recursos Humans, per la
qual es publiquen els llistats provisionals Edició 17 de les Llistes d'Ocupació Temporal
d'Institucions Sanitàries de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, per a les
categories convocades mitjançant Resolució de 26 de novembre de 2020 de la
directora general de Recursos Humans de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut
Pública.
Per Resolució de 26 de novembre de 2019, de la directora general de Recursos Humans de la
Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública es va convocar l'Edició 17 de les llistes
d'ocupació temporal de determinades categories estatutàries dels Grups A1 i A2, obrint un
termini per a la inscripció d'aspirants i per a l'actualització de mèrits de candidats i candidates ja
inscrites en les llistes d'ocupació temporal d'institucions sanitàries.
La data límit per als mèrits baremats en esta Edició és el 31 d'octubre de 2019.
De conformitat amb allò que disposa l’article 12.1 de l'Orde 4/2019, de 14 de novembre, de la
Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual es regula el procediment de
selecció de personal temporal per a la cobertura de places estatutàries gestionades per la
Conselleria amb competències en matèria de sanitat, una vegada finalitzat el procés de
valoració, es procedix a publicar la relació provisional de les persones inscrites amb la
puntuació aconseguida.
Els aspirants disposen d'un termini de 10 dies, comptats a partir de l’endemà de la publicació
d'esta Resolució en la pàgina web de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, per a
formular les al·legacions i aportar els documents que consideren convenients.
Estes al·legacions hauran de contindre les dades següents: DNI, Nom i cognoms, adreça de
correu electrònic, motiu de l'al·legació i aniran dirigides a l'òrgan a què estiguen adscrits:
Direcció Territorial d'Alacant, Castelló i València o Gerència de Salut d'Alcoi,
Les al·legacions podran presentar-se
1.- A través del registre telemàtic de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública:
-

http://www.san.gva.es
Tràmits i subvencions
Sol·licitud general

https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=18495&version=amp

2.-Per mitjà de correu electrònic a les direccions següents:
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Adscripció Gerència d'Alcoi

alegacionempleotemporal_alcoi@gva.es

Adscripció Direcció Territorial d'Alacant

alegacionempleotemporal_alicante@gva.es

Adscripció Direcció Territorial de Castelló

alegacionempleotemporal_castellon@gva.es

Adscripció Direcció Territorial de València

alegacionempleotemporal_valencia@gva.es

3.-En les dependències a què es referix l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Les al·legacions es resoldran amb la publicació del llistat definitiu.
S'adjunta, en annex, aclariments sobre determinats criteris de baremació que s'han
aplicat en esta edició de Borsa de Treball, atenent a allò que s'ha arreplegat en l'Orde
4/2019, de 14 de novembre, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.
LA DIRECTORA GENERAL DE RECUSOS HUMANS

Firmado por Carmen López Delgado el
23/07/2020 09:11:25
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ANNEX
CRITERIS DE BAREMACIÓ QUE S'HAN APLICAT, ATENENT A ALLÒ QUE S'HA
ARREPLEGAT EN LA DISPOSICIÓ ADDICIONAL 2ª EN L'ORDE 4/2019, DE 14 DE
NOVEMBRE, DE LA CONSELLERIA DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA PER LA
QUE ES REGULA EL PROCEDIMENT DE SELECCIÓ DE PERSONAL TEMPORAL PER A
LA COBERTURA DE PLACES ESTATUTÀRIES GESTIONADES PER LA CONSELLERIA
AMB COMPETÈNCIES EN MATÈRIA DE SANITAT
En la Disposició Addicional 2a de l'Orde 4/19, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut
Pública s'establix: “1. Els mèrits ja valorats en les edicions de Llistes d'ocupació temporal
convocades d'acord amb l'Orde de 5 d'octubre de 2009, de la Conselleria de Sanitat, relatius al
temps treballat, a excepció de la puntuació relativa al període de formació sanitària, via
personal resident, quedaran consolidats, per la qual cosa no podran ser objecte d'una nova
valoració en funció de les puntuacions del barem de mèrits de l'annex d'esta Orde”.
En aplicació del que disposa el precepte transcrit ha de considerar-se que, els mèrits relatius al
temps de treball ja valorats en edicions anteriors (açò és, fins a l'Edició 16-fecha límit de mèrits:
31-10-18), queden consolidats, amb la puntuació que els haja sigut atorgada, per la qual cosa
no poden ser objecte de nova valoració aplicant el barem de mèrits de l'Orde 4/19, a excepció
del període de formació sanitària especialitzada, via personal resident en formació.
La consolidació dels mèrits suposa que:
a.- els servicis prestats en la mateixa categoria professional i com a personal sanitari en les
entitats que s'indiquen a continuació, s'han computat únicament des de l'1 de novembre
de 2018:
-

Cos militar en centres sanitaris i hospitals militars dependents del Ministeri de Defensa de
l'Estat Espanyol.

-

Institucions penitenciàries espanyoles

-

Institucions públiques de caràcter sociosanitari dependents de l'administració del Consell,
la titularitat del qual pertanga a la Generalitat i estiguen directament gestionades per ella.

-

Entitats concertades que atenguen pacients de la sanitat pública de la Generalitat
Valenciana a través de contractes en la modalitat de concerts

-

Mútues col·laboradores amb la Seguretat Social i en els centres que en depenguen.

b.- els nomenaments a temps parcial s'ha computat com si s'haguera prestat servicis a
jornada completa, des de l'1 de novembre de 2018; amb anterioritat a eixa data es valoren en
funció de les hores, tal com s'arreplega en l'Orde de 5 d'octubre de 2009 de la Conselleria de
Sanitat.
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c.- els certificats de temps treballat que s'han presentat en esta edició de les llistes
d'ocupació temporal i que no s'hagueren valorat en altres edicions, s'han valorat d'acord
amb el que establix l'Orde de 05-10-09, fins al 31 d'octubre de 2018 i segons allò que s'ha
arreplegat en l'Orde 4/2019, a partir de l'1 de novembre de 2018.
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