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Resolució número: 118

RESOLUCIÓ DE GERÈNCIA

Òrgan que el dicta:
Identificació de l'expedient
Núm.exp.: 143/2021/eAISSA
ANUNCI sobre la relació provisional d'aspirants admesos per al procés de selecció de lliure
designació per cobrir un lloc de Direcció Tècnica de la Residència Els Josepets de
l’Organisme Autònom Municipal d’Assistència Integral Social i Sanitària (AISSA)
Relació de fets

1. El 14/07/2021 es va realitzar convocatòria de la plaça de Direcció Tècnica de Residència
Els Josepets, essent nomenada en data 23/09/2021 la Sra. Alba Girona Sans.
2. En data 23/11/2021 la Sra. Alba Girona Sans notifica a AISSA la seva baixa voluntària,
que serà efectiva el 31/01/2022, i per tant generarà una vacant en aquesta plaça.
3. El Decret 284/1996, de 23 de juliol, de regulació del Sistema Català de Serveis socials,
modificat pel Decret 176/2000, de 15 de maig, estableix en el seu article 20 el requeriment
d’aquesta figura de direcció tècnic, establint la jornada mínima i formació requerida.
4. En data 29/11/2021, mitjançant Decret de Presidència número 25, es s’aprova la
convocatòria i bases de lloc de treball de direcció tècnica de residència Els Josepets.
5. En data 7/12/21 es publica oferta de treball al BOE.
6. En data 24/12/21 finalitza el procés de presentació de candidatures.

Fonaments de dret
1. Article 21.1.h del capítol II de la Llei 7/1985 reguladora de les bases de règim local,
referent a les atribucions del president de la Corporació.
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2. Acord al Decret de Presidència número 25, que va aprovar la convocatòria i bases de lloc
de treball de direcció tècnica de residència Els Josepets.
3. Reglament del personal al servei de les Corporacions Locals, aprovat per Decret núm.
214/1990, de 30 de juliol. 5. Article 68 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les Administracions Públiques.

En conseqüència, en ús de les atribucions conferides a aquesta Gerència,

RESOLC,
PRIMER. Publicar la relació provisional d’aspirants admesos i exclosos, que quedarà
elevada a definitiva si no hi ha reclamacions.
Llista d’aspirants
Admesos/es:
Cognoms i nom
Andrea Segarra Blasco

Acredita requisits i
presenta documentació
indicada en apartat
sol·licitud

Exclosos/es:
Cognoms i nom

Motiu exlusió

Fernando Bustamante Enriquez

1.No aportar Declaració responsable de
no estar afectat per cap dels motius
d’incompatibilitat continguts en la Llei
53/1984, de 26 de desembre,
d’incompatibilitats del personal al servei
de les Administracions públiques, i altra
normativa d’aplicació.
2. No acreditar una experiència mínima de
3 anys en la direcció o coordinació en
serveis socials o sanitaris que tractin
persones en situació de dependència.
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Estefania Valero Ruíz

1 .No aportar la següent documentació
requerida a l’apartat sol·licitud: Còpia de
la Documentació acreditativa dels
requisits exigits, Informe de vida laboral
emès per la Tresoreria General de la
Seguretat Social, Fotocòpia del DNI o
documentació acreditativa d ela
nacionalitat, Declaració responsable de no
estar afectat per cap dels motius
d’incompatibilitat continguts en la Llei
53/1984, de 26 de desembre,
d’incompatibilitat del personal al servei de
les Administracions públiques, i altra
normativa d’aplicació ni la memòria.

Contra la llista d’aspirants admesos i exclosos es podrà interposar reclamació fins el 3 de
gener de 2022.

SEGON.- Publicar aquesta resolució a la web de l’organisme.

TERCER.- PEU DE RECURS: Contra aquest acte administratiu de tràmit no qualificat, no
procedeix la interposició de cap tipus de recurs”.

Gerent

Signat a Vilanova i la Geltrú,
27/12/2021 19:04:31
Núria Cortada de la Peña
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