
Nicolau Canyelles, Batle-President de l’Ajuntament de Santa Maria del 
Camí, vistes les bases de selecció per a la constitució d’un borsí de tècnics 
sociosanitaris i havent-se presentat una al·legació per part de la Sra. Teresa 
Pérez Rosa contra la seva exclusió provisional de la llista d’admesos tot dient 
que les bases de selecció no establien que s’havia de tenir la titulació de domicili; 
aquesta Batlia, 

 
                                                DECRETA 
 
Primer.-Rebutjar l’al·legació de la Sra. Teresa Pérez Rosa atès que les 

bases de la convocatòria sí estableixen expressament com a requisit per 
participar en aquest procés selectiu, en la base tercera, el certificat de 
professionalitat d’atenció sociosanitària a persones dependents en institucions 
socials i en domicili, regulat pel Reial decret 1379/2008, d’1 d’agost i en els 
termes següents: 
 

c) Estar en possessió de la titulació de Graduat Escolar o equivalent, a més de la 

qualificació professional d’atenció sociosanitària a persones dependents en 

institucions socials, creada pel Reial decret 1368/2007, de 19 d’octubre  i d’atenció 

sociosanitària a persones en el domicili, creada pel Reial decret 295/2004, de 20 de 

febrer, pel qual  s’estableixen determinades qualificacions professionals que 

s’inclouen en el Catàleg nacional de  qualificacions  professionals, mitjançant una 

de les titulacions o certificats de professionalitat següents:   

— La titulació de tècnic en atenció a persones en situació de dependència que 

estableix el Reial decret 1593/2011, de 4 de novembre. 

— El títol de tècnic en cures auxiliars d’infermeria que estableix el Reial decret 

546/1995, de 7 d’abril, pel qual s’estableix el currículum del cicle formatiu de grau 

mitjà corresponent a  aquesta titulació. 

— El títol de tècnic en atenció sociosanitària que estableix el Reial decret 

496/2003, de 2 de maig, pel qual s’estableixen aquest títol i els corresponents 

ensenyaments comuns. 

— El certificat de professionalitat d’atenció sociosanitària a persones dependents 

en institucions socials i en domicili, regulat pel Reial decret 1379/2008, d’1 

d’agost. 

 

Segon.-Aprovar definitivament la següent llista d’admeses: 
 
-Francisca Alemany Ramis. 
-Catalina Neus Capó 
-Margarita Colom Coll. 
-Margarita Comas Frontera. 
-Maria Enseñat Blanco. 
-Cristina Gallardo Serra. 
-Mª Francisca Henares Mulet. 
-Lara Iglesias Pascual. 
-Paula Llull Ferrero. 
-Judit Roldán Mercadal. 
 
Tercer.-Declarar definitivament excloses d’aquest procés selectiu, les 

següents persones: 



 
                                                                                MOTIU 
 
-Margarita Far Fiol     No aportar certificat català. 
 
-Joana Mª Mir Ortega    No aportar la titulació per a 
      Institucions. 
-Teresa Pérez Rosa    No aportar la titulació per a 
      Domicilis. 
-Francisca Sastre Mayrata   No aporta certificat català.  
 
Quart.-Designar com a membres del Tribunal, les següents persones: 
 
Presidenta:  Antònia Cabanellas, Treballadora Social. 
Vocals:  Catalina Mayrata, Treballadora Familiar. 
  Mª Antònia Gil, Auxiliar Administrativa. 
Secretària: Lourdes Dols, Secretària de l’Ajuntament. 
 
Atesa la urgència de constituir aquest Borsí de Treball amb la màxima 

celeritat, es disposa que el Tribunal es constitueixi i valori avui mateix, 18-07-
2018, els mèrits presentats per les aspirants, a l’Ajuntament a les 9 hores. 

 
       Davant meu, 

EL BATLE-PRESIDENT   LA SECRETÀRIA 
Sgt: Nicolau Canyelles.   Sgt: Lourdes Dols. 
     Santa Maria del Camí, 18-07-2018. 


