
 

RESOLUCIÓ de 12 abril de 2019, del Director General de l'Institut Valencià d'Atenció Social-

Sanitària (IVASS), per la qual s'aprova la llista provisional d'aspirants admesos/as i exclosos/as en 

la primera actualització de la Borsa d'Ocupació Temporal de la categoria de cuidador/a, 

ordenant-se la publicació de la present Resolució.  

 

 Primer.- 
   

 Mitjançant Resolució de 3 de desembre de 2018, del Director General de l'Institut Valencià 

d'Atenció Social-Sanitària (IVASS), es va convocar la primera actualització de la bossa d'Ocupació 

Temporal de les categories de cuidador/a, infermer/a i cuiner/a (DOGV 8438, 05.12.2018).   

 

 Segon.- 
 

 Vist que el nombre de sol·licituds presentades és molt nombrós en relació amb els llocs a cobrir i 

de conformitat amb el que s'estableix en l'apartat  sisé de la citada resolució, la comissió de seguiment 

de la bossa en sessió celebrada el 8 d'abril de 2019, ha prioritzat l'examen de determinades àrees 

geogràfiques.  

 

 Tercer.- 

 

 De conformitat amb l'indicat en l'apartat anterior la comissió de seguiment de les bosses va 

determinar la necessitat de prioritzar per a la categoria de cuidador/a les àrees 3 (València, Burjassot, 

Rocafort, Aldaia) i 4 (Xest, Manises). 

  

 Seguint el procediment assenyalat en l'apartat Sisé de la Resolució de data 3 de desembre de 

2018 per la qual es va convocar la primera actualització de les Borses d'Ocupació Temporal, es va 

procedir a examinar les sol·licituds prioritzades, comprovar si els requisits exigits i mèrits al·legats 

s'havien justificat degudament i, finalment, atribuir la puntuació que a cada sol·licitant corresponia 

conformement al barem d'aplicació. 

 

 Quart.- 

 

 Per part de la Comissió de Borses d'IVASS, finalitzat el tràmit anterior, es va elevar proposta per 

a la seua aprovació pel Director General de la relació de sol·licitants de les àrees prioritzades a admetre 

provisionalment, indicant la puntuació obtinguda, i si escau, a excloure provisionalment indicant el 

motiu/s d'exclusió, de la Borsa d'Ocupació Temporal de substitució d'IVASS. 

 

  

 Cinqué.-  
 

 De conformitat amb l'exposat en l'apartat anterior, es procedeix a aprovar les llistes provisionals, 

que consten com a Annexos a la present Resolució, amb la relació de sol·licitants de la categoria de 

cuidador/a, de les àrees 3 i 4 a admetre provisionalment, indicant la puntuació  obtinguda, i si escau, a 

excloure provisionalment indicant el motiu d'exclusió, de la Borsa d'Ocupació Temporal de Substitució 

d'IVASS, i a ordenar la publicació dels noms dels sol·licitants que conformen el llistat d'admesos i 

exclosos amb caràcter provisional de la Borsa de Substitució d'IVASS en la pàgina bolsaempleoivass.es 

  



 

 Sisé.- 

   

 Per raons d'urgència s'estableix un termini de 5 dies hàbils comptats a partir de l'endemà al de la 

publicació de la present Resolució perquè les persones interessades  al·leguen el que estimen convenient 

al seu dret i si escau, esmenen completen la seua sol·licitud o documentació, aportant les proves 

pertinents i documentació justificativa.  

   

 Seté.- 
 

 Les al·legacions es dirigiran a la Direcció General d'IVASS mitjançant sol·licitud escrita on 

s'indicarà el motiu d'al·legació així com s'aportarà si escau la documentació justificativa de l'al·legat. 

 

 Els escrits d'al·legació hauran de presentar-se en el registre d'entrada dels Serveis Centrals           

d' IVASS situats en la C/ Amadeu de Savoia, núm. 2, València 46010, Avinguda del Port, núm. 108, 

València 46001, en els Serveis Territorials de Castelló, situats en C/ Tenerías, núm. 43 baix, Castelló, 

12003, en els Serveis Territorials d'Alacant, C/ Emilio Hernández Selva, 117-Elx, 03205 o per qualsevol 

altre mitjà dels previstos en l'article 16 de la Llei 39/2015 d'1 d'octubre, del procediment administratiu 

comú de les administracions públiques. 

 

 En qualsevol cas s'haurà d'enviar còpia de les al·legacions, dins del termini de presentació, a 

l'adreça de correu electrònic: convocatòries_ivass@gva.es 

 

 Huité.- 
  

 Examinades les al·legacions i proves aportades, la referida comissió de bosses formularà 

proposta al Director General, que dictarà Resolució que es publicarà en la pàgina bolsaempleoivass.es, 

aprovant amb caràcter definitiu la relació de persones admeses, amb expressió de la seua puntuació, i la 

relació de persones excloses, si n'hi haguera, amb indicació del motiu. 

 

 Nové.-  

 

 Aquells aspirants que han presentat certificat de discapacitat, però no han aportat la certificació 

de capacitats a l'efecte de demanda d'ocupació, i certificat de compatibilitat laboral emesos pel Centre 

d'Avaluació de Persones amb Diversitat Funcional, hauran de presentar-los dins del termini que 

mitjançant la present Resolució s'obertura. 

   

 

València, 12 d'abril de 2019.- El director general de l'IVASS: Ángel Bonafé Osca 

 

 

 


