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RESOLUCIÓ PROVISIONAL DEL CONCURS DE TRASLLATS

FED REUMATOLOGÍA 

DECRET 69/2018, PEL QUAL ES REGULEN ELS PERMISOS PER LA
PARTICIPACIÓ EN PROJECTES DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT

SOSTENIBLE O EN ACCIONS HUMANITÀRIES INTERNACIONALS

1. RESOLUCIÓ PROVISIONAL DEL CONCURS DE
TRASLLATS

FED REUMATOLOGÍA 

Estimats/des amics/gues: avui s'ha publicat en el DOGV la resolució 
provisional del concurs de trasllats, vistes les places sol·licitades pels 
concursants i segons l'ordre final aconseguit.
Els aspirants disposaran d'un termini de 15 dies hàbils, explicats des de 
l'endemà al de publicació de la present resolució, per a formular les 
reclamacions que estimen oportunes contra la resolució provisional.

Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública
RESOLUCIÓ de 24 de maig de 2018, de la comissió de valoració del concurs de trasllats de 
facultatu o facultatva especialista en Reumatología d'insttucions sanitàries depenents de la 
Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual es fa pública la resolució provisional 
del concurs de trasllats convocat mitjançant Resolució de 21 de setembre de 2017, del director
general de Recursos Humans i Econòmics. [2018/5596]

https://www.dogv.gva.es/datos/2018/06/07/pdf/2018_5596.pdf
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DECRET 69/2018, PEL QUAL ES REGULEN ELS PERMISOS PER
LA PARTICIPACIÓ EN PROJECTES DE COOPERACIÓ AL

DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE O EN ACCIONS HUMANITÀRIES
INTERNACIONALS

Publicat el 6 de juny de 2018. Aquest tipus de permisos serà
aplicable al personal fix, tant estatutari com a funcionari i laboral, que es
gestiona per la Conselleria competent en matèria de sanitat, així com al
personal temporal que porte en l'acompliment del lloc més d'un any. En tot
cas, la durada del permís per al personal temporal estarà condicionada a la
durada del seu nomenament. 

Recomanem als interessats la lectura completa del decret on
s'especifica l'àmbit d'aplicació, les modalitats de participació, la durada dels
permisos, els requisits per a la concessió, l'autorització i tramitació,
retribucions etc. 

Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública
DECRET 69/2018, de 25 de maig, del Consell, pel qual es regulen els permisos per al 
personal gestionat per la conselleria competent en matèria de sanitat per la 
participació en projectes de cooperació al desenvolupament sostenible o en accions 
humanitàries internacionals. [2018/5516]

http://www.dogv.gva.es/datos/2018/06/06/pdf/2018_5516.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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