
 
RESOLUCIÓ de 21 d'octubre de 2021 de la directora general de Recursos 

Humans per la qual es publiquen els llistats definitius de l'Edició 18 de les 

Llistes d'Ocupació Temporal convocats per Resolució de 16 de novembre 

de 2020 de la directora general de Recursos Humans de la Conselleria de 

Sanitat Universal i Salut Pública. 

  Per Resolució de 16 de novembre de 2020, de la directora general de 

Recursos Humans de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública es va 

convocar l'Edició 18 de les llistes d'ocupació temporal, obrint un termini per a la 

inscripció d'aspirants i per a l'actualització de mèrits de candidates i candidats 

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

categories. 

 Per Resolució de 20 de juliol de 2021 de la directora general de Recursos 

Humans, en la que es publiquen els llistats provisionals de l'Edició 18 de les 

Llistes d'Ocupació Temporal d'Institucions Sanitàries i s'obria 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 106 del Decret 105/2019, de 5 de juliol, del 

Consell, pel qual s'aprova el Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria 

de Sanitat Universal i Salut Púbica 

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 

18 de les llistes d'ocupació temporal i admeses en altres edicions que no han 

modificat la seua sol·licitud, amb expressió de la puntuació obtinguda, 

categories i departament i, si és el cas, del motiu d'exclusió. 
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 Segon 

 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: 

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. 

 Tercer 

 Les llistes d'ocupació de l'Edició 18 i les situacions relacionades en els punts 

segon i tercer entren en vigor el dia de la publicació d'esta resolució en la 

pàgina web de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. 

No obstant, en relació a les situacions descrites (disponible per a vacants, 
disponible per a ofertes de curta durada o temps parcial ) i  respecte  a les 
categories i departaments que ja van ser sol.licitats en edicions anteriors s’ha 
demanat una modificació o canvi posterior a la data de finalització del termini 
de presentación de solicituds de l’edició 18, es mantendrá la última opció 
sol.licitada. 

 Les opció relativa a la situació de disponible per a vacants o disponible 

especial, podrà ser modificada 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.  
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 Contra la present resolució es podrà interposar recurs contenciós-

administratiu, en el termini de dos mesos, davant del Jutjat Contenciós 

Administratiu 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 indicats 

terminis es comptaran a partir de l'endemà de la publicació d'esta resolució en 

la pàgina web de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. 

  

LA DIRECTORA GENERAL DE RECURSOS HUMANS 
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