Document electrònic
Número de validació: 14161041676354335263

Resolució número: 5

RESOLUCIÓ DE GERÈNCIA

Òrgan que el dicta: Gerència
Identificació de l'expedient
Núm.exp.: 143/2021/eAISSA
NOMENAMENT DE LA DIRECCIÓ TÈCNICA DE LA RESIDÈNCIA ELS JOSEPETS
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, s’aprova la convocatòria
i bases del lloc de treball de direcció tècnica de residència Els Josepets.
5. En data 7/12/21 es publica oferta de treball al BOP.
6. En data 24/12/21 finalitza el procés de presentació de candidatures.
7. En data 27/12/2021 es dicta resolució de gerència amb el llistat provisional de persones
admeses i excloses i obertura de període d’al·legacions fins el 3 de gener de 2022.
8. Durant el període d’al·legacions realitzen es reben dues.
9. En data 5/1/2022 es dicta resolució de gerència amb llistat definitiu d’admesos i exclosos,
juntament amb data i hora d’entrevista de les persones candidates.
10. El procés de selecció es realitza el dia 10/1/2022, i l’informe del secretari del Comitè de
selecció proposa al Sr. MOISES SUMOY LIESA com a la persona candidata seleccionada
per desenvolupar la funció de direcció tècnica de la Residència Els Josepets.

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.
4. Article 68 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
Administracions Públiques.
5. Art. 10.3 j)dels Estatuts de l’Organisme Autònom Municipal d’AISSA.
6. Art. 18 del Conveni Col·lectiu Marc Estatal de Serveis d’Atenció a les Persones
Dependents i Desenvolupament de la Promoció de l’Autonomia Personal.
Per tot això, RESOLC:
PRIMER.- Nomenar al Sr. MOISES SUMOY LIESA com a Director Tècnic de la residència
assistida per a gent gran Els Josepets, i procedir a la seva contractació amb efectes de data
18 de gener de 2022, amb un contracte laboral indefinit fins a la provisió definitiva de la plaça
de direcció técnica de la residencia Els Josepets. Aquesta contractació no suposa una major
despesa a la ja pressupostada al capítol I del pressupost d’AISSA, a excepció del període de
traspàs i vacances comprés entre el 18 de gener de 2022 i el 31 de gener del 2022.
SEGON.- Notificar aquesta resolució a la persona interessada.
TERCER.- 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.

Gerent

Signat a Vilanova i la Geltrú,
11/01/2022 10:50:14
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