
 
 

Resolució de 22 de maig de 2020, de la directora general de 
Recursos Humans per la qual s'establix un procediment 
extraordinari per a la inscripció del personal que finalitza el 
Grau en Infermeria en el curs 2019/2020. 

 El RD 463/2020, de 14 de març, pel qual es va declarar l'estat d'alarma per a la 
gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, arreplega en 
l'article 12 distintes mesures dirigides a reforçar el Sistema Nacional de Salut 
en tot el territori nacional. 

En el seu desenrotllament i adoptant mesures en matèria de recursos humans i 
mitjans per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-
19, s'han dictat distintes Ordes en què s'establixen i regulen mesures a 
desenrotllar per les comunitats autònomes, la finalitat de les quals serà 
contindre la progressió de la malaltia i reforçar el sistema de salut 
pública,  assegurar en tot moment i en tot el territori nacional, l'adequat 
funcionament dels servicis sanitaris, garantint l'existència de professionals 
suficients per a atendre totes les persones afectades per mitjà de distintes 
mesures. 

La Comunitat Valenciana, com a conseqüència dels mandats arreplegats en les 
disposicions normatives referenciades, ha dictat distintes disposicions i actes 
en la seua execució que comporten l'adopció de mesures que han d'estendre's 
en l'àmbit temporal dels pròxims mesos i que han de preveure les necessitats 
futures arreplegades en les distintes recomanacions rebudes tant per part del 
Ministeri competent en matèria de Sanitat, com de l'Organització Mundial de la 
Salut i la resta d'organismes, així com la necessària recuperació de l'activitat 
assistencial que haja pogut quedar relegada per la urgència derivada de la crisi 
sanitària que estem vivint. 

L'atenció sanitària integral a la població, fa necessària l'adopció d'una sèrie de 
mesures per a afrontar les necessitats assistencials que poden derivar-se, en 
els pròxims mesos, de la pandèmia que estem patint.  

Una de les principals tasques és la realització primerenca de la prova PCR a 
casos possibles i la vigilància activa dels contagis per consultes telefòniques 
dins de l'estratègia d'identificació precoç de fonts de contagi i mesures de 
protecció col·lectiva. 

Esta circumstància de crisi i d'alerta, ha de conjugar-se amb el dret al descans 
dels nostres professionals. 

Per tot allò que s'ha exposat, informades les Organitzacions sindicals presents 
en la Comissió central de seguiment de les llistes d'ocupació temporal, i fent ús 
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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.- Obertura d'un procediment extraordinari d'inscripció per al 

personal que finalitza el Grau en Infermeria en curs 2019/2020 

S'acorda l'obertura d'un procediment extraordinari d'inscripció per al personal 
que finalitze el Grau en Infermeria en el curs 2019/2020. La validesa de la 
inscripció estarà condicionada a l'obtenció del títol en la data d'inici del 
nomenament objecte de l'oferta de treball. 

 Segon.- Requisits 

 Els requisits d'inscripció en este procediment extraordinaris són els  establits 
en l'article 4 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. 

 En relació amb el requisit de titulació de Grau en Infermeria, s'entendrà que 
està en condicions d'obtindre qui acredite haver superat els estudis universitaris 
conduents a l'obtenció del Grau per mitjà del certificat de l'abonament dels 
drets d'expedició del títol en el moment en què es produïsca el nomenament. 

Este certificat s'aportarà en el moment de la presa de possessió De conformitat 
amb el que establix l'apartat sext d'esta resolució. 

 Tercer Procediment d'inscripció 

 El procediment d'inscripció es realitzarà telemàticament a través de la pàgina 

web de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública (www.san.gva.es).  

 Els passos que s'ha de seguir per al registre telemàtic de la sol·licitud són:  

1. Accedir al tràmit en www.san.gva.es en l'apartat: Procediment 
extraordinari d'inscripció per al personal que finalitza el Grau en 
Infermeria en el curs 2019/2020.   

2. Omplir el full de la sol·licitud.   

3. Registrar la sol·licitud electrònicament.  
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 Per a qualsevol dubte es pot telefonar al 012.  

Quart.- Instruccions relatives a la sol·licitud. 

 En la sol·licitud telemàtica, les persones interessades hauran d'omplir les 
seues dades personals i indicar els mitjans de localització (obligatori telèfon 
mòbil i/o correu electrònic) a través de què desitgen rebre les ofertes de treball. 

 Si una mateixa persona presenta més d'una sol·licitud, es tindrà en compte 

l'última sol·licitud presentada. 

 En l'apartat de selecció de categoria haurà de seleccionar Infermer/infermera i 
triarà els departaments de salut en què vol prestar servicis (fins a un màxim de 
7). Els Departaments de Salut en què podran instar la seua inscripció són els 
inclosos en l'Annex d'esta convocatòria.  

 Les persones que s'inscriguen en este procediment extraordinari, no formaran 
part de les llistes d'ocupació temporal de les Institucions Sanitàries de la 
Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, ni els seran aplicables les 
situacions administratives descrites en l'article 23 de l'Orde 4/2019, de 14 de 
novembre, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.  

Quint.- Termini de presentació de sol·licituds. 

L'aplicació informàtica per a la presentació de sol·licituds romandrà oberta des 

del 26 de maig de 2020 fins al dia 8 de juny de 2020. 

Sext.- Presentació de la documentació justificativa dels requisits. 

No s'ha de presentar cap documentació en el moment de la inscripció. 

 La documentació acreditativa del compliment dels requisits es presentarà en el 
moment de la presa de possessió, quan siguen cridats pels servicis de personal 
dels Departaments de Salut per a realitzar l'oportuna contractació. 

 Sèptim.- Crida al personal inscrit. 

 La crida per a formalitzar nomenaments al personal que participe en este 
procediment extraordinari, es realitzarà una vegada esgotades les llistes 
d'ocupació temporal de l'Edició 16, actualment en vigor i una vegada oferits els 
nomenaments al personal que es va inscriure en l'Edició 17 de les llistes 
d'ocupació temporal convocada per Resolució de 26 de novembre de 2019 de 
la directora general de Recursos Humans. 
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L'orde de crida per a l'adjudicació de les ofertes d'ocupació al personal que 
s'inscriga en el present procediment, es realitzarà d'acord amb l'orde del 
registre d'entrada de la sol·licitud telemàtica. 

 El personal que forme part de les llistes objecte del present procediment que, 
després d'haver-se-li comunicat una oferta de nomenament no l'accepte o, en 
el cas d'acceptar-la, no comparega en el termini concedit per a la seua 
formalització, o renuncie al nomenament, no podrà ser objecte de cap altra 
oferta d'ocupació fins que no s'esgoten les llistes. 

 Contra esta Resolució, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar, 
potestativament, recurs de reposició davant de la directora general de 
Recursos Humans, en el termini d�un mes comptat des de l’endemà de la 
notificació, de conformitat amb el que establixen els articles 123 i 124 de la Llei 
39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les 
Administracions Públiques. O bé recurs contenciós-administratiu davant del 
Jutjat Contenciós Administratiu que corresponga, en el termini de dos mesos 
comptats des de l'endemà a la seua notificació, d'acord amb els articles 8, 14 i 
46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa 
administrativa, sense perjuí que s'utilitze qualsevol altra via que es considere 
oportuna. 

La directora general de Recursos Humans 
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