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Resolució número: 52

RESOLUCIÓ DE GERÈNCIA

Òrgan que el dicta: Gerència
Identificació de l'expedient
Núm.exp.: 60/2021/eAISSA
Aprovació llitstat definitiu de candidatures admeses i excloses al procés lliure de Direcció
Tècnica de Residència
Relació de fets
1. En data 9/6/21 la Direcció Assistencial de la Plataforma de Serveis Frederica
Montseny, de l’Organisme Autònom Municipal d’Assistència Integral Social i
Sanitària, registra instància d’excedència voluntària.
2. En data 1/7/21 la gerència de l’Organisme Autònom Municipal d’Assistència
Integral Social i Sanitària realitza informe justificatiu de la necessitat de la cobertura
d’aquesta plaça, amb modificació de lloc de treball a Direcció Tècnica de Residència.
3. En data 14/4/21, mitjançant Decret de Presidència número 14, s’aprova la
convocatòria i bases de lloc de treball de direcció tècnica de residència Els Josepets.
4. En data 27/7/21 es publica oferta de treball al BOP.
5. En data 26/8/21 finalitza el procés de presentació de candidatures
6. En data 6/09/2021 ha finalitzat el període de presentació d’al·legacions a la
relació provisional de persones aspirants i d’adjuntar esmenes a les sol·licituds, per a
la convocatòria del procés de selecció de lliure designació per cobrir el lloc de
Direcció Tècnica de la Residència Els Josepets de l’Organisme Autònom Municipal
d’Assistència Integral Social i Sanitària (AISSA) i un cop resoltes les mateixes.
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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.
2. Acord al Decret de Presidència número 14, 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.
4. Article 68 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú
de les Administracions Públiques.
Per tot això, RESOLC:
PRIMER.- Publicar la relació definitiva de persones aspirants admeses i excloses.
Llista d’aspirants
Admesos/es:

Cognoms i nom
Girona Sans, Alba

Acredita requisits

Rovira Clavé, Anna

Acredita requisits

Exclosos/es:

Cognoms i nom

Motiu exclusió

Rodríguez i Serra, Joan

1.No està en possessió de titulació
requerida.
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.

TERCER.- Fer públic el calendari definitiu de les proves de selecció.
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DIA

HORA

09/09/2021 17:00 h: Girona Sans,
Alba
18:00 h: Rovira Clavé,
Anna

PROVA

LLOC

Entrevista

Plataforma de
Serveis Frederica
Montseny (C/Sant
Josep, 16-22 de
Vilanova i la
Geltrú). Entrada
principal

QUART.- Instruccions higièniques i de seguretat per al desenvolupament de les
proves selectives:
- És obligatori portar mascareta quirúrgica, que serà facilitada a l’entrada de
l’equipament, i mantenir la distància de seguretat en tot moment.
A l’accés al centre és obligatori realitzar:
- Desinfecció de calçat
- Higiene i desinfecció de mans
- Presa de temperatura
- Canviar la mascareta per una quirúrgica que s’entregarà a l’entrada del centre.

CINQUÈ.- PEU DE RECURS:

“Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament
executiu, podeu interposar els següents recursos: Amb caràcter potestatiu, recurs de
reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, dins el termini d’un mes, a
comptar des del dia següent al de la seva notificació, o en el seu defecte, des de la
seva data de publicació. Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els
jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a
comptar des del dia següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva
data de publicació. Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar
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recurs contenciós administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de
Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de
recepció de la notificació o publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si
no ho fos, el termini serà de sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es
produís la desestimació presumpta del recurs. També podeu interposar qualsevol
altre recurs que considereu procedent.

Gerent

Signat a Vilanova i la Geltrú,
08/09/2021 9:50:51
Núria Cortada de la Peña
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