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RESOLUCIÓ DE GERÈNCIA

Òrgan que el dicta: Gerència
Identificació de l'expedient
Núm.exp.: 163/2021/eAISSA
CONTRACTACIÓ PERSONA CANDIDATA SELECCIONADA DEL PROCÉS DE SELECCIÓ
DE NUTRICIONISTA A L’ATENCIÓ PRIMÀRIA DE L’ORGANISME AUTÒNOM MUNICIPAL
D’ASSISTÈNCIA INTEGRAL SOCIAL I SANITÀRIA (AISSA)
Relació de fets
1. En data 11 de novembre de 2021, l’Oficina Tècnica-Àmbit Metropolità-Sud Regió Sanitària
Barcelona notifica via correu electrònic a la Direcció del Servei d’Atenció Primària informant
de les necessitats de nutricionista dins del Pla d’Enfortiment.
2. En data 14/12/2021 es publica oferta de lloc de treball de nutricionista a l’atenció primària a
la pàgina web de l’Organisme Autònom Municipal d’Assistència Integral Social i Sanitària.
3. En data 24/12/2021 finalitza el procés de presentació a l’oferta de lloc de treball de
nutricionista a l’atenció primària.
4. En data 28/12/2021 es publica la relació provisional d’aspirants admesos al procés de
selecció de nutricionista a l’Atenció Primària de l’Organisme Autònom Municipal d’Assistència
Integral Social i Sanitària (AISSA) obrint període d’al·legacions fins el 3 de gener de 2022.
5. En data 4 de febrer de 2022 la direcció del Servei d’Atenció Primària de l’Organisme
Autònom Municipal d’Assistència Integral Social i Sanitària realitza informe del procés de
selecció de nutricionista amb qualificacions.
6. En data 8 de febrer de 2022 es publica els resultats de les persones candidates en el
procés de selecció de nutricionista, havent període de reclamacions fins el 9 de febrer de
2022 sense haver cap reclamació als mateixos.

Aquest és un document electrònic emès per AISSA de Vilanova i la Geltrú. La seva autenticitat es pot comprovar en la següent
adreça d’internet: https://aoberta.vilanova.cat/validacio.
Carrer de Sant Josep, 16-22

08800 Vilanova i la Geltrú • 93 814 44 81 • laplataforma@aissa.cat

Document electrònic
Número de validació: 14161041307677151052

Fonaments de dret
1.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.
2.Article 10 dels Estatuts de l’OAM AISSA.

Per tot això, RESOLC:
PRIMER. Resoldre realitzar la contractació de la persona candidata Sra. Noemí Cuenca
Quesada, amb una puntuació de 45 punts, al lloc de nutricionista d’Atenció Primària amb un
primer contracte per obra o servei de durada de sis mesos, del 14 de febrer del 2022 fins el
13 d’agost del 2022, i un segon contracte eventual de sis mesos del 14 d’agost del 2022 al 13
de febrer del 2023. Ambdós contractes amb una jornada anual de 551 hores..

SEGON.- Notificar a la persona candidata, Sra. Noemí Cuenca Quesada, aquesta resolució.

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

QUART.- 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 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”
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Gerent

Signat a Vilanova i la Geltrú,
16/02/2022 6:33:11
Núria Cortada de la Peña
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