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03 de setembre de 2018

COMPOSICIÓ I FUNCIONAMENT DE LA COMISSIÓ ASSESSORA I
COL·LEGI DE SELECCIÓ I PROVISIÓ DE PLACES DEL PERSONAL
ESTATUTARI DEL SISTEMA VALENCIÀ DE SALUT.
PUBLICACIÓ EN EL DOGV DE L'ORDRE QUE LA REGULA.
Benvolguts/des amics i amigues: el dia 9 d'agost es va publicar en li
DOGV 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.
Elements destacats en l'Ordre:
Regulació de la Comissió Assessora de Selecció i Provisió, que triarà
per sorteig els tribunals per a les OPE, entre els membres d'un col·legi de
professionals voluntaris que s'hagen inscrit.
Regulació i mecanismes per a la inscripció en el citat Col·legi
(requisits, procediment, suspensió temporal, validesa per a la
carrera/desenvolupe professional, etc.).
El Reglament de selecció i provisió del personal estatutari, aprovat
pel Decret 192/2017, estableix en el seu article 2 que la selecció de
recursos humans i la provisió de places del personal estatutari dependent de
la Conselleria de Sanitat es regeix, entre uns altres, pel principi de
participació.
Aquesta ordre pretén regular la composició i posada en funcionament
de la Comissió Assessora de Selecció i Provisió, (creada per l'article 3 de
l'esmentat reglament), de composició paritària de representants de
l'administració i de les organitzacions sindicals dependent de la Taula
Sectorial de Sanitat amb caràcter permanent i amb funcions consultives.
Aquesta Comissió Assessora de Selecció i Provisió, a més d'altres
funcions, ha de realitzar per sorteig l'elecció de les persones membres
dels òrgans de selecció (tribunals) i provisió (comissions de valoració),
excloent del sorteig i elecció a la presidència i secretaria, així com
d'altres supòsits normativament previstos.
L'elecció es realitzarà entre les persones que integren el Col·legi per
a la selecció i provisió de places del personal estatutari.

Aquesta ordre regula també el procediment per a la inclusió en el
referit Col·legi, del personal estatutari fix que de forma voluntària haja
manifestat el seu interès a formar part dels òrgans col·legiats competents
per a la valoració de les proves i mèrits dels citats processos.
En el termini d'un mes des de la sessió constitutiva de la Comissió
Assessora de Selecció i Provisió, la direcció general amb competències en
matèria de recursos humans informarà, mitjançant anunci en la pàgina web
de la Conselleria, de la data d'inici per a la inscripció en el Col·legi.
La sol·licitud d'inscripció en el Col·legi podrà efectuar-se en
qualsevol moment emplenant el model de sol·licitud normalitzat que es
posarà a disposició en la seu electrònica o portal institucional de la
Generalitat en internet, https://sede.gva.es , en la pàgina web de la
Conselleria, www.san.gva.es , i en la guia PROP de la Generalitat
www.prop.gva.es , amb indicació de la categoria professional i especialitat
estatutària a la qual es vulga inscriure. La persona sol·licitant haurà
d'indicar en la sol·licitud el grau de carrera o desenvolupament professional
que ostenta, la seua titulació acadèmica i la categoria professional en la
qual ostente la condició de personal estatutari.
El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució serà de 3
mesos.
La validesa de la inclusió en el Col·legi serà indefinida fins que la
persona deixe de complir amb els requisits per a pertànyer a aquest col·legi.
Així mateix, podrà sol·licitar en qualsevol moment, llevat que haja
sigut designat com a membre d'òrgan col·legiat de selecció o provisió
suspendre temporalment la seua pertinença al col·legi per períodes no
inferiors a sis mesos.
La Comissió Assessora de Selecció i Provisió efectuarà el sorteig per
a la formació dels òrgans col·legiats de selecció i provisió, amb excepció de
la secretaria i presidència, així com d'aquelles persones integrants dels
òrgans de provisió que, segons la normativa vigent, corresponga proposar
per part de les adreces/gerències dels departaments.
En el cas que no existira personal voluntari suficient en la relació de
la col·legi respecte d'una categoria o, si escau, d'una especialitat
determinada, les persones que anassin necessàries seran designades per la
persona titular de la direcció general de recursos humans
La participació en el Col·legi per a la selecció i provisió de places del
personal estatutari del Sistema Valencià de Salut serà valorada en la
carrera/desenvolupament professional en l'apartat corresponent a

compromís amb l'organització. Així mateix, la Comissió Assessora de
Selecció i Provisió podrà realitzar la proposta de valoració d'aquesta
participació com a mèrit on semble oportú.
Als interessats i interessades, recomanem la lectura completa de
l'ordre.

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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