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Resolució número: 144

RESOLUCIÓ DE GERÈNCIA

Òrgan que el dicta: Gerència
Identificació de l'expedient
Núm.exp.: 137/2022/eAISSA
LLISTAT PROVISIONAL DE PERSONES CANDIDATES PRESENTADES A L’OFERTA DE
TREBALL PER LA CONTRACTACIÓ D’INTERINITAT DEL LLOC DE TREBALL:
RESPONSABLE HIGIENICOSANITÀRIA DE LA RESIDÈNCIA ELS JOSEPETS
Relació de fets
1. D’acord a decret de presidenta número 26 es publica oferta de treball d’interinitat del lloc
de Treball de Responsible Higienicosanitària de la Residència Els Josepets. Aquesta
presentació s’havia de realitzar, d’acord a bases d’oferta de treball, per les següents vies:
* Registre d’entrada presencial a la Plataforma de Serveis, Carrer de Sant Josep 16-22 de
Vilanova
i
la
Geltrú,
en
l’horari
establert
a
https://www.aissa.cat/laplataforma/serveis/admissions/
* Per instància genèrica al Registre electrònic de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú:
Sol·licitud genèrica Ajuntament (tràmits no especificats al Catàleg de Tràmits) (vilanova.cat)
2. En data 13 de juliol de 2022, recursos humans realitza informe amb valoració de
compliment de requeriments per la presentació de candidatures de cadascuna d’elles.

Fonaments de dret
1. Art. 10.3 lletra i) dels Estatuts de l’Organisme Autònom Municipal d’Assistència Integral
Social i Sanitària.
2. Art. 18 del VII Conveni Marc Estatal de Serveis d’Atenció a les Persones Depenents i
Desenvolupament de la Promoció de l’Autonomia Personal
Per tot això, RESOLC:
PRIMER.
Publicar al web d’AISSA (www.aissa.cat) la relació provisional d’aspirants
admesos i exclosos, que quedarà elevada a definitiva si no hi ha reclamacions.
Persona candidata

Situació

Observacions
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Priscilla Gil Vasquez

Admesa

S’obre període de reclamacions de deu dies naturals des de la signatura d’aquesta
resolució.
La reclamació es pot realitzar:
* Registre d’entrada presencial a la Plataforma de Serveis, Carrer de Sant Josep 16-22 de
Vilanova
i
la
Geltrú,
en
l’horari
establert
https://www.aissa.cat/laplataforma/serveis/admissions/
* Per instància genèrica al Registre electrònic de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú:
Sol·licitud genèrica Ajuntament (tràmits no especificats al Catàleg de Tràmits) (vilanova.cat)
SEGON. Publicar aquesta resolució a la pàgina web de l’Organisme Autònom Municipal
d’Assistència Integral Social i Sanitària.
TERCER. Peu de recurs:
“Contra aquest acte administratiu de tràmit no qualificat, no procedeix la interposició de cap
tipusde recurs”.

Gerent

Signat a Vilanova i la Geltrú,
14/07/2022 12:40:48
Núria Cortada de la Peña
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