
 
 

RESOLUCIÓ de 15 de febrer de 2023 de la directora general de Recursos 
Humans per la qual es publiquen les llistes definitives de l'Edició 20 de les 
llistes d'ocupació temporal convocades per Resolució d'1 de desembre de 
2021 de la directora general de Recursos Humans de la Conselleria de 
Sanitat Universal i Salut Pública. 

Per Resolució d'1 de desembre de 2021, de la directora general de Recursos 
Humans de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública es van establir 
les dates límit de mèrits a baremar i d'obtenció de requisits per a les Edicions 
19, 20 i 21 de les llistes d'ocupació temporal obertes i permanents i es va 
determinar la data de tall fins a la qual es tindran en compte les sol·licituds 
d'inscripció i actualització de candidats i candidates ja inscrits. 

Per Resolució de 27 de desembre de 2022 de la directora general de Recursos 
Humans, es van publicar els llistats provisionals de l'Edició 20 de les Llistes 
d'Ocupació Temporal d'Institucions Sanitàries i es va obrir un termini per a la 
presentació d'al·legacions. 

L'article 12 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, establix que, les al·legacions presentades contra les llistes 
provisionals es resoldran amb la publicació del llistat definitiu.  

Per tot això, fent ús de les competències atribuïdes a la Direcció General de 
Recursos Humans en l'article 17 del Decret 185/2020, de 16 de novembre, del 
Consell, d'aprovació del Reglament orgànic i funcional de la Conselleria de 
Sanitat Universal i Salut Pública  

  

R E S O L C 

Primer 

Publicar, a través de mitjans informàtics (pàgina d'internet: 
http://www.san.gva.es), els llistats definitius de les persones inscrites en l'Edició 
20 de les llistes d'ocupació temporal i admeses en altres edicions que no hagen 
modificat la seua sol·licitud, amb l'expressió de la puntuació obtinguda, 
categories, departaments i si és el cas, motiu de l'exclusió. 
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Segon 

Incorporar les notes d'oposició de les categories, cossos i escales que deriven 
de les Ofertes d'ocupació públic 2017 i 2018 i el Pla d'estabilitat 2019 i que han 
sigut modificades respecte a l'Edició 19, són les que s'indiquen a continuació: 

 

4   METGE/SSA DE CONDUCTES ADDICTIVES 

8   METGE/SSA D’UNITAT HOSPITALITZACIÓ A DOMICILI 

20   METGE/SSA D’EQUIP MÓBIL 

37   FACULTATIU/VA ESPECIALISTA EN BIOQUÍMICA CLÍNICA 

57   TREBALLADOR SOCIAL 

304   FACULTATIU/A ESPECIALISTA NEUROLOGIA 

305   FACULTATIU/A ESPECIAL. ENDOCRINOLOGIA I NUTRICIÓ 

308   FACULTATIU/A ESPECIALISTA CARDIOLOGIA 

310   FACULTATIU/A ESPEC. DERMATOLOGIA MQ I VENEREOLOGIA 

312   FACULTATIU/A ESPECIALISTA OFTALMOLOGIA 

313   FACULTATIU/A ESPECIALISTA OTORRINOLARINGOLOGÍA 

314   FACULTATIU/A ESPEC. CIRUGIA ORTOPÈDICA I TRAUMATOLOGIA 

315   FACULTATIU/A ESPEC. OBSTETRICIA I GINECOLOGIA 

317   FACULTATIU/A ESPECIALISTA ANÀLISIS CLÍNIQUES 

362   FACULTATIU/A ESPECIALISTA FARMÀCIA HOSPITALÀRIA 

363   FACULTATIU/A ESPEC.MEDICINA PREVENTIVA I SALUT PÚBLICA 

364   FACULTATIU/A ESPECIALISTA ANATOMIA PATOLÒGICA 

365   FACULTATIU/A ESPECIALISTA RADIODIAGNÒSTIC 

366   FACULTATIU/A ESPEC. MICROBIOLOGIA I PARASITOLOGIA 

368   FACULTATIU/A ESPECIALISTA MEDICINA INTENSIVA 

369   FACULTATIU/A ESPEC. PEDIATRIA I ÀREES ESPECIFIQUES 

400   FACULTATIU/A ESPECIALISTA RADIOFARMACIA 

443   FACULTATIU/A ESPECIALISTA AL-LERGOLOGIA 

444   FACULTATIU/A ESPECIALISTA NEFROLOGIA 

446   FACULTATIU/A ESPECIALISTA ONCOLOGIA MÈDICA 

449   FACULTATIU/A ESPECIALISTA CIRURGIA PEDIÀTRICA 

450   FACULTATIU/A ESPECIALISTA CIRURGIA CARDIOVASCULAR 

451   FACULTATIU/A ESPECIALISTA CIRURGIA MAXIL-LOFACIAL 

457   FACULTATIU/A ESPECIALISTA ONCOLOGIA RADIOTERÀPICA 

460   FACULTATIU/A ESPECIALISTA GERIATRIA 

473   FACULTATIU/A ESPEC. CIRURGIA PLÀSTICA I REPARADORA 

3002   FACULTATIU/A ESPECIALISTA EN MEDICINA DEL TREBALL 

3006   TÉCNIC/A SUPERIOR SEGURETAT EN EL TREBALL  

3007   TÉCNIC/A SUPERIOR DE PSICOSOCIOLOGIA I ERGONOMIA DEL TREBALL 

3101   FACULTATIU/A ESPECIALISTA PSICOLOGIA CLÍNICA 
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442   VETERINARI/A DE SALUT PÚBLICA (A1-S03-07) 

1014   SEGURETAT ALIMENTARIA I LABORATORI (A2-S03-02) 

1015   SEGURETAT ALIMENTARIA (A1-S03-03) 

1019   LABORATORI D’ANÀLISI MICROBIOLÒGIC (A1-S03-05) 

1024   FARMACÈUTIC/A D’ADMINISTRACIÓ SANIT. I SALUT PÚBLICA (A1-S03-02) 

1026   METGE/SSA D’ADMINISTRACIÓ SANITARIA I SALUT PUBLICA (A1-S03-01) 

1028   INFERMER/A DE GESTIÓ SANITARIA I SALUT PÚBLICA (A2-S03-01) 

1061   COS DE GESTIÓ D’ADMINISTRACIÓ SANITARIA (A2-S01) 

1062   SANITAT AMBIENTAL (A2-S03-03) 

3100   INFERMER/A INSPECTOR/A DE SERVEIS SANITARIS(A2-S02) 

3102   INSPECTOR/A FARMACÉUTIC/A DE SERVEIS SANITARIS (A1-S02-02) 

3103   INSPECTOR/A METGE/SSA DE SERVEIS SANITARIS (A1-S02-01) 
  1022                      ESPECIALISTA EN SALUT PÚBLICA (C1-S02) 

 

En la resta de les categories, cossos i escales, es mantenen les notes dels 
processos selectius d'ofertes convocades prèviament i que van ser anotades 
en edicions anteriors. 

En el cas de convocatòries de procediments selectius de cossos i escales 
realitzades de conformitat amb la classificació establida en l'annex IV de la Llei 
10/2010, de 9 de juliol, d'Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana, 
quan existisquen resultats d'oposició de dos cossos i escales que s'han unificat 
en la Llei 4/2021, de 16 d'abril, de la Generalitat, de la Funció Pública 
Valenciana, ja que les llistes d'ocupació temporal s'han convocat d'acord amb 
esta última, si les persones candidates tenen puntuació valorable de nota de la 
fase d'oposició d'ambdós cossos i escales, es prendrà en consideració la 
puntuació més alta. 

Tercer 

Fer efectives les sol·licituds d'estats triades en el procediment telemàtic 
d'inscripció: 

 -      Per a les persones candidates inscrites en el torn de promoció interna 
temporal: 

o   Aplicar la sol·licitud de la situació de disponible per a vacants o 
disponible especial. 

o   Aplicar la sol·licitud d'opció de ser cridades per a ofertes de places 
vacants i de més de tres mesos o únicament per a ofertes de places 
vacants. 

-      Per a les persones candidates inscrites en el torn ordinari: 
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o   Aplicar la sol·licitud de la situació de disponible per a vacants o 
disponible especial. 

o   Aplicar la sol·licitud d'opció d'ofertes de curta duració i de 
nomenaments a temps parcial. 

Quart 

Les llistes d'ocupació de l'Edició 20 i les situacions relacionades en els punts 
tercer i quart entren en vigor el dia de la publicació d'esta resolució en la pàgina 
web de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. 

Si amb relació a les situacions administratives descrites (disponible per a 
vacants o disponible per a ofertes de curta duració i temps parcial) i en les 
categories i departaments que ja foren sol·licitades en edicions anteriors, s'ha 
sol·licitat una modificació o sol·licitud de canvi posterior a la data de finalització 
de termini de presentació de sol·licituds de l'edició 20 (30-09-2022), es 
mantindrà l'última opció sol·licitada. 

Les opcions relatives a la situació de disponible per a vacants o disponible 
especial i disponible per a ofertes de curta duració, podran ser modificades a 
través de la via que establix l'article 23 de l'Orde 4/2019 de 14 de novembre i 
que està disponible en la pàgina web de la Conselleria de Sanitat Universal i 
Salut Pública.  

Contra la present resolució es podrà interposar recurs contenciós-administratiu, 
en el termini de dos mesos, davant del Jutjat Contencioso-administrativo que 
corresponga, d'acord amb els article 8, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de 
juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa, i potestativament 
recurs de reposició, en el termini d'un mes, de conformitat amb els articles 123 i 
124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de 
les Administracions Públiques. Els terminis es comptaran a partir de l'endemà 
la publicació d'esta resolució en la pàgina web de la Conselleria de Sanitat 
Universal i Salut Pública. 
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