
 

 

 

  

RESOLUCIÓ de 18 de maig de 2022 de la directora general de Recursos 

Humans per la qual es determina el temps de duració de l'estat d'alarma 

com de difícil cobertura als efectes de la valoració del temps treballat per 

a les llistes d'ocupació temporal  i es publiquen els llistats provisionals 

Edició 19 de les Llistes d'Ocupació Temporal d'Institucions Sanitàries de 

la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, convocades mitjançant 

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

Humans de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública 

Primer.- La Resolució de 15 de maig de 2020, de la consellera de Sanitat 

Universal i Salut Pública, per la qual s'acorda l'adopció de mesures relatives al 

personal al servici de les institucions sanitàries del Sistema Valencià de Salut 

de la Comunitat Valenciana, amb motiu de la pandèmia provocada per la 

Covid-19 i la Resolució de 24 de novembre de 2020, de la consellera de Sanitat 

Universal i Salut Pública, per la qual s'acorda l'adopció de  mesures per a 

garantir la capacitat del Sistema Valencià de Salut de la Comunitat Valenciana 

en matèria de recursos humans enfront de la pandèmia provocada per la 

Covid-19, entre altres mesures reconeixien que el temps treballat durant els 

períodes de duració dels estats d'alarma  declarats com a conseqüència de la 

pandèmia Covid-19, serien qualificats com de difícil cobertura i que a este 

efecte es dictarien les resolucions que correspongueren de conformitat amb el 

que establix l'article 22 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. 

També disposa que, una vegada qualificades com de difícil cobertura, la 

valoració dels servicis prestats durant el dit període, per als procediments de 

selecció de personal temporal, es realitzaria d'acord amb el que disposa l'Orde 

4/2019, de 14 de novembre esmentada anteriorment. 

De conformitat amb el que establixen les esmentades resolucions, els períodes 

de temps treballats en el Sistema Valencià de Salut en l'estat d'alarma provocat 

per la pandèmia de Covid-19, fins a la data límit per als mèrits valorats en 

l'Edició 19 (31 d'octubre de 2021), es valoren com de difícil cobertura: 
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De l'1 de novembre de 2020 al 8 de maig de 2021 

 L'assignació de la puntuació pel temps treballat en estos períodes en el 

Sistema Valencià de Salut en la mateixa categoria professional o si és el cas 

especialitat en què se sol·licita l'ocupació temporal, serà de 0,6 punts per mes. 

Segon.- 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 l'Edició 19 de les llistes d'ocupació temporal, obrint termini d'inscripció 

d'aspirants i d'actualització de mèrits de candidats i candidates ja inscrites en 

les llistes d'ocupació temporal d'institucions sanitàries.    

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 i una vegada finalitzat el procés de valoració dels mèrits 

al·legats per les persones candidates, 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 de les llistes 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 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 

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. 
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 Les al·legacions es resoldran amb la publicació del llistat definitiu. 

 

LA DIRECTORA GENERAL DE RECURSOS HUMANS 
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