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RESOLUCIÓ DE LA DIRECCIÓ GENERAL DE RRHH

COL·LEGI PER A LA SELECCIÓ I PROVISIÓ DE PLACES DEL
PERSONAL ESTATUTARI DEL SISTEMA VALENCIÀ DE
SALUT.
INICI DEL PROCEDIMENT: A partir del 29 D'OCTUBRE DE 2018

RH *press

Estimats/des amics/gues: la Direcció General de Recursos Humans
de la Conselleria de Sanitat ens ha comunicat la Resolució de 22 d'octubre
de 2018, per la qual s'inicia el procediment per a la incorporació en el
Col·legi per a la selecció i provisió de places del personal estatuari del
Sistema Valencià de Salut, segons el que es preveu en l'Ordre 5/2018, de 20
d'agost, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual es
determina la composició de la Comissió assessora de Selecció i Provisió i
s'estableixen mesures per a la posada en funcionament del Col·legi per a la
selecció i provisió de places del personal estatutari del Sistema Valencià de
Salut.
És a dir, s'inicia el procediment perquè el personal estatutari
interessat puga inscriure's i formar part del Col·legi entre les persones del
qual es triaran per sorteig les que exerciran com a vocal en els òrgans de
selecció i provisió de places (tribunals i comissions de valoració) de les
diferents categories i especialitats.

És un pas molt important en relació amb la transparència, equitat i
neutralitat dels tribunals, una reivindicació del SIMAP des de fa anys que
treballem per al seu assoliment en la negociació en mesa sectorial i que per
fi es va fer realitat en l'articulat del decret 192/2017 de provisió i selecció
aprovat a la fi de 2017.
Per a poder formar part dels col·legis és necessari:
1.
2.
3.

Complir els requisits necessaris.
Emplenament del model normalitzat.
Presentació del model en les unitats de registre d'entrada.

1.

Complir els requisits necessaris.
* Ostentar la condició de personal estatutari fix del Sistema
Valencià de Salut, en la categoria i especialitat per a la qual es
sol.licita la incorporació. El personal temporal i eventual no podrà
participar.
* Posseir la titulació acadèmica igual o superior a l'exigida en la
categoria o especialitat.
* Ostentar el grau II o superior de carrera o desenvolupament
professional.
* Comprometre's a acceptar els nomenaments que se li assignen, i a
no renunciar posteriorment, excepte abstenció i per motius que
marca la llei.

2.

Emplenament del model normalitzat.
Es podrà obtindre de la Pàgina Web de la Conselleria de sanitat a
partir del dilluns 29 d'octubre.

3.

Presentació del model en les unitats de registre d'entrada.
Els habituals que marca la normativa.

Tots dos documents, la resolució d'inici del procediment i el full de
sol·licitud es publicaran en la web de la Conselleria dilluns que ve dia 29
d'octubre:
http://www.san.gva.es/web/dgrhs/collegi-seleccio-i-provisio
Recomanem la seua lectura completa.

No hi ha termini de presentació i, per tant, es pot sol·licitar en
qualsevol moment.
Si en tres mesos no hi ha notificació a l'interessat /a, s'entendrà
silenci positiu i per tant acceptada la seua sol·licitud.
La validesa serà indefinida, però se podrà sol·licitar la baixa a
partir els dos anys de pertinença (també estimada en silenci positiu),
podent-se sol·licitar una suspensió provisional en períodes no inferiors a sis
mesos.
La pertinença als col·legis de selecció i provisió serà valorada per a
la carrera/desenvolupament professional en l'apartat compromís amb
l'organització, sense perjudici que puga establir-se com a mèrit per a altres
processos.
La participació en els col·legis serà sempre a títol individual, sense
poder ostentar representació alguna.

Normativa aplicada
Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública
ORDRE 5/2018, de 20 d'agost, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual
es determina la composició de la Comissió Assessora de Selecció i Provisió i s'estableixen
mesures per a la posada en funcionament del Col·legi per a la selecció i provisió de places del
personal estatutari del Sistema Valencià de Salut.
http://www.dogv.gva.es/datos/2018/08/29/pdf/2018_8114.pdf

Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública
DECRET 192/2017, d'1 de desembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament de selecció i
provisió de personal estatutari al servei d'insttucions sanitàries públiques del Sistema Valencià
de Salut.
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/12/19/pdf/2017_11601.pdf

Per a qualsevol aclaració que necessiteu podeu dirigir-vos als delegats assignats als diferents
departaments de salut.
NO CAL SER MOLTS PER FER LES COSES BÉ, PERÒ QUANTS MÉS SIGUEM MÉS
COSES ACONSEGUIREM.
UNEIX-TE A NOSALTRES
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