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Àrea funcional: Servei Local d' Ocupació
Identificació: Convocatòria de POMS 2022: “Campanya de suport en l’atenció a les persones
en equipaments municipals”, aprovada per Junta de govern local en data 23 de maig i
publicada al BOPB en data 01/06/2022.
Acta final del tribunal de POMS 2022
La Garriga, a 11 de juliol de 2022 a les 9h a l’edifici municipal de Can Raspall, es reuneix el
tribunal per la valoració de mèrits i la realització de la prova de català i entrevistes personals
de les persones candidates als POMS 2022.
Les persones convocades són:
Núm.
expedient
5653/2022
5729/2022
5746/2022
5869/2022
5925/2022
6026/2022
6162/2022
6175/2022

Nom i cognoms
hora assignada d’entrevista / prova de català
xxx8453xx
Entrevista 10h
xxx9691xx
Prova de català a les 9h
Entrevista: 11:30h
xxx2807xx
Entrevista 10:15
xxx4032xx
Prova de català a les 9h
Entrevista 11:45h
xxx9698xx
Entrevista 10:30h
xxx6057xx
Entrevista 10:45
xxx6697xx
Entrevista 11:00h
xxx4771xx
Entrevista 11:15h

La prova de català es supera amb el resultat d’ Apte/No Apte, sense donar punts en la
valoració de mèrits tal i com s’esmenta en la convocatòria de POMS 2022 i en les bases
generals reguladores dels processos de selecció per a la contractació de persones aturades
dins del de POMS de l’Ajuntament de la Garriga publicades al BOPB en data 7 de març de 2019.
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Els resultats de la prova de català han estat:
Número
expedient
5729/2022
5869/2022

Noms i cognoms

Resultat de la prova:
Apte /no apte
Apte
Apte

xxx9691xx
xxx4032xx

Les persones candidates que passen a la valoració i a l’entrevista personal, són:
Número
expedient
5653/2022
5729/2022
5746/2022
5869/2022
5925/2022
6026/2022
6162/2022
6175/2022

Nom i cognoms
xxx8453xx
xxx9691xx
xxx2807xx
xxx4032xx
xxx9698xx
xxx6057xx
xxx6697xx
xxx4771xx

Cal considerar que els Poms de les Línies 2 i 3 tenen una valoració següent:
-La Línia 2 (L2) es puntuarà fins a un màxim de 20 punts, el risc d’exclusió social de la
persona candidata a partir d’ un informe realitzat pel/la tècnic/a referent de serveis
socials.
-El tribunal proposa que La Línia 3 (L3) es puntuarà fins a un màxim de 15 punts
amb el següent barem del document de certificat de discapacitat reconeguda:
 Del 33% al 49%= 5 punts
 Major de 50% fins 59%=10 punts
 Major de 60% =15 punts
S’entén que hi ha d’haver la valoració de les dues línies donat que la convocatòria
2022 era oberta a les dues línies i les persones poden optar a les dues.
- Els resultats finals de les valoracions de les línies 2 i 3 de la convocatòria i de l’entrevista
personal, son:
Número
Expedient

Nom i
cognoms

5653/2022 xxx8453xx
5729/2022 xxx9691xx
5746/2022 xxx2807xx

Pl. de l’Església, 2
08530 La Garriga
Tel. 93 860 50 50
oac@ajlagarriga.cat

Valoració de la
Línia 2
Línia 3
(no son acumulatives
Es tindrà en compte la
valoració de la línia que
sigui superior)

L2=0
L3=0
L2=13
L3=10
L2=15
L3=0

2/4

Entrevista
Personal
Fins 5 punts

2 punts

Puntuació Total
(Puntuació sumant la línia més
favorable per la persona + el
resultat de l’entrevista personal)

Màxim 25 punts

2 punts

3 punts

16 punts

2 punts

17 punts
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5925/2022 xxx9698xx
6026/2022 xxx6057xx
6162/2022 xxx6697xx
6175/2022 xxx4771xx

L2=15
L3=0
L2=15
L3=10
L2=15
L3=0
L2=5
L3=5
L2=3
L3=10

5 punts

20 punts

4 punts

19 punts

5 punts

20 punts

2 punts

7 punts

5 punts

15 punts

Les persones seleccionades per cobrir els 4 POMS 2022 d’auxiliar de suport a consergeria per
la campanya de suport en atenció a les persones en equipaments municipals i les àrees
assignades segons els currículums de les persones que ha considerat el tribunal, son:
Número
Expedient

Noms i cognoms

Punts

Àrea /Equipament

5869/2022

xxx4032xx

20 punts

6026/2022

xxx6057xx

20 punts

5925/2022

xxx9698xx

19 punts

5746/2022

xxx2807xx

17 punts

Cultura /Equipaments culturals
Horari de dimecres a diumenge
2 matins de 8-15h i 3 tardes:
divendres i dissabte de 16-23h i
diumenge de 14-21h
Promoció Econòmica/ Can
Raspall
Horari matí de 8-15h
Promoció Econòmica /Can
Raspall
Horari de 10-17h
Esports /Equipaments esportius
De dimecres a diumenge de 1522h

Les persones que superen el procés però resten en borsa de persones suplents, per ordre de
puntuació, són:
Número
expedient
5729/2022
6175/2022
6162/2022
5653/2022
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Nom i cognoms
xxx9691xx
xxx4771xx
xxx6697xx
xxx8453xx

Puntuació
final
16 punts
15 punts
7 punts
2 punts
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Borsa de suplents
1era suplent
2ona suplent
3a suplent
4a suplent
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Les incorporacions dels Plans d’ocupació donat que estem en període de vacances del
personal de l’ajuntament seran:
En data 25 de juliol de 2022, els següents:
Expedient
Aupac

Noms i
cognoms

Punts

Àrea /Equipament

6026/2022

xxx6057xx

20 punts

5925/2022

xxx9698xx

19 punts

Promoció Econòmica/ Can
Raspall
Matins de 8-15h
Promoció Econòmica /Can
Raspall
Horari de 10-17h

En data 1 de setembre de 2022, els següents:
Expedient
Aupac

Noms i cognoms

Punts

Àrea /Equipament

5869/2022

xxx4032xx

20 punts

Cultura /Equipaments culturals

5746/2022

xxx2807xx

17 punts

Horari de dimecres a diumenge
2 matins de 8-15h i 3 tardes:
divendres i dissabte de 16-23h i
diumenge de 14-21h
Esports /Equipaments
esportius
De dimecres a diumenge de 1522h

S’estén la present, la qual signen en prova de conformitat els membres del tribunal
qualificador.
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