AJUNTAMENT DE GUADASSUAR (VALÈNCIA)
CP 46610
CIF. P-4614100-H
Carrer Major, 43 Tel. 962570000 Fax. 962571285
Correo-e: registrogeneral@guadassuar.es web: www.guadassuar.es

EDICTE
Assumpte : Procés de selecció per constituir una borsa de treball temporal d’auxiliar
d’ajuda a domicili.
Àrea Personal
Expedient: 24002222.E19 / 2019/OFI_01/000342
Per Decret de l’Alcaldia nº 809 de data 28 d’agost del 2020 s’aprova la relació
definitiva d’aspirants admesos i exclosos, que es fa pública segons es detalla :
“ Vista l’esmena presentada per la candidata 2082578—T on acredita estar en
possessió d’una titulació que capacita per a la prestació del servei d’ajuda a domicili
d’acord a les bases que regulen el procés de selecció.
De conformitat amb el que disposa l’art. 21 de la Llei 7/1.985, del 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local, em plau RESOLDRE el següent:
Primer.- Estimar l’esmena presentada per la persona candidata 2082578—T
passant ha estar inclòs/a en el procés de selecció per constituir una borsa de caràcter
temporal d’auxiliar ajuda a domicili.
Segon.- Donar aprovació definitiva a la relació de candidats admesos i exclosos
segons es detalla en la següent graella:
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Identificador DNI
1. 2086222*M
2.
3.

7355648*G
2079928*Z

4.

5274868*M

5.

2078492*P

6.

2086682*D

7.

2077298*X

8.

2082397*M

9.

2084242*Y

10. 2084032*G
11. 2082578*T
12. 2434724*S
13. 2269677*P
14. 7394451*Q
15. 2081585*F
16. 2079090*P

ADMES
ADMES
ADMES
ADMES
ADMES
ADMES
ADMES
EXCLOS**
ADMES
ADMES
ADMES
ADMES
EXCLOS**
ADMES
ADMES*
ADMES

**Motiu exclusió: d’acord amb les bases que regulen este procés de
selecció, la titulació presentada no és la exigida com a requisit en l’apartat
REQUISITS DELS ASPIRANTS:
“ d) Estar en possessió d’una titulació que capacite per a la prestació del servei d’ajuda a domicili:
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 Títol de Tècnic/a en Cures Auxiliars d’infermeria establert pel Reial Decret

546/195, de 7
d’abril o els títols equivalents que estableix el Reial Decret 777/1998, de 30 d’abril.
 Títol de Tècnic/a en Atenció a Persones en Situació de Dependència regulat pel Reial Decret
1593/2011, de 4 de novembre o Títol equivalent de Tècnic/a d’Atenció Sociosanitària de
conformitat amb l’esmentat Decret.
 Certificat de professionalitat en l’atenció sociosanitària a persones en el domicili (SAD), regulat
pel Reial Decret 1379/2008, d’1 d’agost.

Serà vàlida l’obtenció de l’habilitació excepcional regulada en la ordre 8/2018 de
la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques inclusives, per la que es
regula el procediment per a l’obtenció de les habilitacions per a professionals
pertanyents a les categories d’auxiliar d’ajuda a domicili, cuidador/a, gerocultor/a i auxiliar
ocupacional de centres i serveis del Sistema per a l’autonomia i atenció a la dependència,
en l’àmbit de la Comunitat valenciana.
Tercer .- Fer pública la relació definitiva de candidats admesos i exclosos en el
procés de selecció per crear una borsa de personal temporal categoria Auxiliar Ajuda a
domicili grup C subgrup C2, als efectes pertinents.
El que es fa públic per a general coneixement
Guadassuar, dia de la Signatura
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L’Alcalde

Salvador Montañana Sanz

