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SIMAP-PAS PRESENTA UN RECURS DAVANT LA CONSELLERIA DE SANITAT.

LA NOVA EDICIÓ DE LA BORSA DE TREBALL HA DE PERMETRE AL
PERSONAL ESTATUTARI FIX I AL FUNCIONARI DE CARRERA OPTAR

PEL TORN EN EL QUAL DESITGEN INSCRIURE'S AMB
INDEPENDÈNCIA DEL RÈGIM JURÍDIC DE LA PLAÇA QUE

OSTENTEN EN PROPIETAT
LA NOVA EDICIÓ DE LA BORSA DE TREBALL ÉS MÉS RESTRICTIVA QUE L'ORDRE DE BORSA.

Estimats/des amics/gues: h e m p r e s e n t a t u n r e c u r s d e

reposició contra la resolució per la qual es convoca una nova Edició de

la Borsa de Treball i s'obri termini d'inscripció d'aspirants i d'actualització

de mèrits de candidats/es ja inscrits/es en les llistes d'ocupació temporal

d'institucions sanitari, publicada el 29 d'octubre de 2018. 

El motiu de la reclamació és que aquesta resolució és més

restrictiva que l'Ordre de Borsa en la qual s'ha de basar, en el sentit que

obliga el personal fix a inscriure's en el torn de promoció interna, mentre

que l'ordre de bossa dóna l'opció d'inscriure's tant en l'esmentat torn de

promoció interna, com en el torn lliure per a una altra categoria o

especialitat, diferent de la que té plaça en propietat, sense imposar-lo. El

mateix que succeeix en els processos de selecció. 

L'Ordre de Borsa, en el seu artcle 7 disposa que: "El personal amb
nomenament en propietat en les insttucions sanitàries dependents de la Conselleria
de Sanitat, que es trobe en situació d'actu o assimilat, podrà inscriure's en les
llistes de promoció interna         temporal'
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Això ha tingut conseqüències en aquelles categories, com a funció

administrativa, infermeria, tècnics, metges/ses i farmacéutics/ques, per als

quals aquesta edició permet la possibilitat d'oferta de places de diferent

règim jurídic, en incloure funcionarials en salut pública.

D'aquesta forma, en obligar el personal fix a inscriure's en promoció

interna, la resolució els impedeix optar a les places de diferent règim

jurídic, situació que no li succeeix al personal que no té plaça en propietat.

A més, atés que conviuran diferents règims jurídics en les edicions

de la Borsa de Treball, podria plantejar-se aquesta qüestió a l'hora de

negociar la nova ordre de borsa de treball i valorar que el personal fix puga

optar a la inscripció en Borsa de treball en promoció interna per al seu

règim jurídic i simultàniament en torn lliure quan es tracte d'un altre règim

jurídic.
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Data 2 9 Nov. 2018
Registre General 

ENTRADA

A la DIRECCIÓ GENERAL DE RECURSOS HUMANS DE LA CONSELLERIA DE
SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA

Micer Mascó,

núm. 31 4601O

València

Que en data 29 d’octubre de 2018 s'ha publicat la resolució de la directora
general de Recursos Humans de la Conselleria de  Sanitat Universal i Salut Pública
per la qual es convoca  una nova Edició de la Borsa de Treball i s'obri  termini
d'inscripció  d'aspirants i d'actualització  de mèrits de candidats i candidates ja



inscrites en  les llistes d'ocupació  temporal d'institucions  sanitari.

No estant conforme amb el contingut de la citada resolució, per mitjà del
present escrit, d'acord amb  els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre ,
del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, interpose,
dins del termini i en la forma escaient, RECURS POTESTATIU DE REPOSICIÓ
contra el citat acte per entendre que el mateix  no s'ajusta  a dret, sobre la base
dels  següents:

MOTIUS

…

En virtut de l'exposat ,

SOL·LICITE A la DIRECCIÓ GENERAL DE RECURSOS HUMANS,

que tenint per presentat aquest escrit, l'admeta, tenint per formulat RECURS DE REPOSICIÓ
contra la resolució de 29 d'octubre de 2018 de la directora general de Recursos Humans de
la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública per la qual es convoca una nova Edició de
la Borsa de Treball i s'obri termini d'inscripció d'aspirants i d'actualització de mèrits de
candidats i candidates ja inscrites en les llistes d'ocupació  temporal d'insttucions sanitari, i
en mèrit de l'exposat, estmant el present recurs, acorde modifcar el paràgraf tercer de
l'apartat primer de la citada resolució, en el sentt de permetre al personal estatutari fx i al
personal funcionari de carrera, optar pel torn en el qual desitgen inscriure's en la Borsa de
Treball, autoritzant-los, al seu torn,  l'accés a les categories o cossos, escales o
agrupacions professionals amb independència del règim jurídic de la plaça que ostenten
en propietat. Retrotraient-se l'efectvitat de la modifcació sol·licitada al dia en què es va
publicar la resolució impugnada.

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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