RESOLUCIÓ de 12 abril de 2019, del Director General de l'Institut Valencià d'Atenció SocialSanitària (IVASS), per la qual es disposa la publicació del llistat provisional d'admesos/as i
exclosos/as de la bossa d'urgència de les categories de governant/a (àrea 7) i ajudant de
residència (àrees 3 i 4).
Primer.Mitjançant Resolució de 18 de desembre de 2018, es va convocar bossa d'urgència per a la
contractació per millora d'ús de personal laboral fix o per a la contractació de personal laboral
temporal de diverses categories. (DOGV 8448, 20.12.2018).
Segon.De conformitat amb el que s'estableix en l'apartat dosé de la resolució esmentada en l'apartat
primer, la comissió de seguiment de la bossa de caràcter urgent, en sessió celebrada el 8 d'abril de
2019, vist que el nombre de sol·licituds presentades és molt nombrós en relació amb els llocs a
cobrir, ha establit un nombre mínim inicial de sol·licituds a examinar segons l'autobarem presentat i
ha prioritzat l'examen de determinades àrees geogràfiques. Així mateix, la comissió ha acordat que
la resta de sol·licituds seran examinades si es considera necessari a tenor d'una possible extinció i/o
ampliació de la bossa.
Tercer.Segons l'exposat en l'apartat anterior la comissió de seguiment de les bosses va determinar la
necessitat de prioritzar les següents sol·licituds d'inscripció:
-

categoria de governant/a (àrea 7)
categoria d'ajudant de residència (àrees 3 i 4)

Seguint el procediment assenyalat en l'apartat dosé de la convocatòria que regula la bossa d'ús de
caràcter urgent, la comissió de bosses 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 bosses, 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 i categories prioritzades a
admetre provisionalment, indicant la puntuació obtinguda, i si escau, a excloure provisionalment
indicant el motiu/s d'exclusió, de la bossa de caràcter urgent 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 categories i
àrees esmentades en l'apartat tercer, a admetre provisionalment, indicant la puntuació obtinguda, i si
escau, a excloure provisionalment indicant el motiu d'exclusió, de la bossa de caràcter urgent, i a

ordenar la publicació dels noms dels sol·licitants que conformen el llistat d'admesos i exclosos amb
caràcter provisional en la pàgina bolsaempleoivass.es
SiséPer raons d'urgència s'estableix un termini de 5 dies hàbils a comptar des 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 o 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.

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

