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Resolució número: 64

RESOLUCIÓ DE GERÈNCIA

Òrgan que el dicta: Gerència
Identificació de l'expedient
Núm.exp.: 34/2022/eAISSA
Llistat definitiu de persones candidates presentades a l'oferta externa de coordinador/a de
gestió del Servei d'Atenció Domiciliària
Relació de fets
1.D’acord a resolució de gerència número 41 es publica oferta de treball externa de
Coordinador/a de Gestió de Servei d’Atenció Domiciliària amb data de presentació de
persones candidates fins el dia 22 de març de 2022 a les 15 hores.
2. En data 6 d’abril de 2022, recursos humans realitza informe amb valoració de compliment
de requeriments per la presentació de candidatures de cadascuna d’elles.
3. En data 7 d’abril de 2022, d’acord a resolución de gerència número 55, es publica el llitat
provisional de persones candidates presetnades a l’oferta externa de coordinador/a de gestió
del Servei d’Atenció Domiciliària amb período de reclamacions fins el dia 8 d’abril a les 15
hores.
No consten reclamacions.
Fonaments de dret
1. Art. 10.3 lletra i) dels Estatuts de l’Organisme Autònom Municipal d’Assistència Integral
Social i Sanitària.
2. Article 13.1 del Conveni col·lectiu d’empreses d’atenció domiciliària de Catalunya (codi de
conveni núm. 79001525011999).
Per tot això, RESOLC:
PRIMER. Donar com a definitiva la llista provisional de persones candidates presentades a
l'oferta externa de coordinador/a de gestió del Servei d'Atenció Domiciliària
SEGON. Convocar al tribunal de selecció i a les persones candidates en la següent
data,horari i lloc:
Data
22/04/2022

Persona candidata
Horari
Fernando Alejandro 11 hores

Lloc
Plataforma

de
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Bustamante
Enriquez

Serveis
Frederica
Montseny. C/Sant
Josep, 16-22 de la
població
de
Vilanova i la Geltrú

TERCER. Publicar aquesta resolució a la pàgina web de l’Organisme Autònom Municipal
d’Assistència Integral Social i Sanitària.
QUART. Peu de recurs:
«Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, i de
conformitat amb la Llei 36/2011, 10 d'octubre, reguladora de la jurisdicció social, podeu
interposar demanda davant el jutjat social competent en el termini de vint dies hàbils, que a
tots els efectes la llei configura com un termini de caducitat, a comptar des del dia següent a
la recepció de la seva notificació, o en el seu defecte, de la seva publicació. Tot això, sense
perjudici que es pugui interposar qualsevol altre recurs que estimi pertinent.»

Gerent

Signat a Vilanova i la Geltrú,
21/04/2022 13:57:38
Núria Cortada de la Peña
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