
 
 

RESOLUCIÓ de 10 de gener de 2023 de la directora general de Recursos 

Humans per la qual s'amplia el termini de presentació d'al·legacions als 

llistats provisionals de l'Edició 20 de les Llistes d'ocupació temporal 

obertes i permanents de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut 

Pública, 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. 

 La Resolució d'1 de desembre de 2021, de la directora general de Recursos 

Humans de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública va convocar, 

entre altres, l'Edició 20 de les llistes d'ocupació temporal, obrint termini 

d'inscripció d'aspirants i d'actualització de mèrits de candidats i candidates ja 

inscrits en les llistes d'ocupació temporal d'institucions sanitàries 

El 27 de desembre de 2022 es van publicar els llistats provisionals de l'edició 

20 de les llistes d'ocupació temporal obertes i permanents i es va obrir un 

termini de 10 dies, per a formular al·legacions que començava el 28 de 

desembre de 2022 i finalitzava l'11 de gener de 2023, ambdós inclosos. 

Ja que, per problemes tècnics durant 36 hores, algunes de les persones 

interessades no van poder accedir a la informació del desglossament de la 

seua puntuació per categories i apartats (consulta per DNI i cognom), s'àmplia 

el termini de presentació d'al·legacions en dos dies, per tant el termini 

finalitzarà el 13 de gener de 2023. 

 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 Sanitat 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 
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                                   Z - Sol·licitud general d'iniciació i tramitació TELEMÀTICA 
de procediments de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. (Tràmit 
a utilitzar EXCLUSIVAMENT quan no existisca un específic en la Seu 
electrònica de la Generalitat) 

2.-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. 
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