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Ajuntament de La Garriga
Alcaldia
Data 22-06-2022
Número ALC/1117/2022

RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA
ÀREA FUNCIONAL Servei Local d' Ocupació
IDENTIFICACIÓ
Aprovació de la llista de persones admeses i excloses a la convocatòria Plans d'Ocupació
Municipal (POM) 2022: Campanya de suport en atenció a les persones en equipaments
municipals
ANTECEDENTS
Primer. En data 23 de maig del corrent, la Junta de Govern Local va aprovar entre d’altres la
convocatòria del procés de selecció de personal POM 2022: Campanya de suport en atenció a
les persones en equipaments municipals, per a la contractació temporal de 4 persones auxiliars
de consergeria, la qual es va publicar al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona el passat 1
de juny.
Segon. En data 21 de juny del corrent, ha finalitzat el termini de vint dies naturals establert a la
convocatòria per a la presentació de sol·licituds en el procediment de selecció.
Tercer. D’acord amb la convocatòria esmentada el tribunal per dur a terme el procés de
selecció és el següent:
Presidència:
Marcel Solé i Pareras: Cap d’Àrea de Promoció a la ciutat
Suplent: Almudena Gutiérrez García-Muñoz. Cap d’àrea de Serveis Generals i Govern
Obert
Vocalia:
Carla Jorba i Felip: Treballadora social : Àrea d’acció social.
Suplent: Susanna Boullon i Martin: Treballadora social, Àrea d’acció social.
Secretaria:
Núria Calls Rimundi: Tècnica de Treball, S.L.O. Àrea de promoció de la ciutat.
Suplent: Gerard Cuní i Jutglar: Tècnic de Treball, S.L.O. Àrea de promoció de la ciutat.

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

1/4

Document signat electrònicament. La seva autenticitat es pot verificar a https://seu.lagarriga.cat/siac/Privado/Validacion/ValidarDocumento.aspx

Codi de verificació
1P50521A2D6W1Y2T0ADD
Procediment
1459 Selecció de personal per a programes
ocupacionals
Expedient núm.
Document
2676/2022
72970/2022

F_RESOLUCION

Quart. En data 22 de juny del corrent, la tècnica d’orientació laboral ha emès informe on fa
constar que el Tribunal ha decidit publicar la llista provisional de persones admeses i excloses
amb el numero de document de registre d’entrada per tal de poder facilitar l’entrega de
documents, en el cas d’esmena si s’escau, i conclou que:
“Revisades totes les sol·licituds presentades dins el termini establert per les bases de la
convocatòria, el tribunal proposa realitzar una Resolució d’Alcaldia per aprovar la llista
provisional de persones admeses i excloses de la Convocatòria de POMS 2022: “Campanya de
suport en l’atenció a les persones en equipaments municipals” de l’Ajuntament de la Garriga
amb el següent resultat:
Persones Admeses:
Núm. de registre
E/9179/2022
E/9282/2022
E/9351/2022
E/9493/2022
E/9568/2022
E/9733/2022
E/9964/2022

Número expedient
5653/2022
5729/2022
5746/2022
5869/2022
5925/2022
6026/2022
6175/2022

Cognoms
MORAZA MARI
GARCIA DOMENECH
AGUILERA JIMENEZ
MESAS POBLET
DIAZ CUEVAS
CASTILLO SALVADOR
CASALS MASAT

Nom
ANGEL IGNACIO
MARIA TERESA
FRANCISCO
MONTSERRAT
MARIO
IMMACULADA
EVA

Persones excloses:
Per incompliment de la base segona i/o sisena de les bases reguladores del procés de
selecció per a la contractació de persones aturades dins els Plans d’Ocupació Municipal
(POM) de l’Ajuntament de la Garriga:
Núm. de
registre
E/9090/2022

Número
expedient
5589/2022

E/9459/2022
E/9465/2022

5836/2022
5845/2022
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Cognoms

Nom

VILLANUEVA
GUIRADO
CRUZ CARRERA
MARTINEZ
ARRABAL

SERGI

Base que
s’incompleix
Base 2

ANNA
FRANCISCO

Base 6
Base 2
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Persones amb documentació a esmenar:
Núm de
registre
E/9901/2022

Número
Expedient
6151/2022

Cognoms

Nom

GONZALEZ FERNANDEZ

MARTA

E/9874/2022

6137/2022

TORRENTS ALZURIA

ENRIC

E/9929/2022

6162/2022

HERNANDEZ BAILEN

SERGIO

E/9993/2022

6205/2022

MURTRO RIU

MERITXELL

Documentació a
esmenar
-Formulari de la
convocatòria
degudament
omplert
-Formulari de la
convocatòria
degudament
omplert
-Documentació
que esmenta el
formulari:
(Curriculum vitae
actual i Títol
acadèmic)
-Formulari de la
convocatòria
degudament
omplert
-I tota la
documentació
que esmenta el
formulari

Es proposa també que en la mateixa resolució, tal i com s’esmenta a la base quarta de la
convocatòria de les bases generals esmentades, s’estableix un termini de deu dies per a poder
esmenar la documentació que no s’hagi pogut acreditar.
FONAMENTS JURÍDICS
Bases Generals reguladores dels processos de selecció per a la contractació de persones
aturades dins els plans d’Ocupació (POM), de l’Ajuntament de la Garriga.
Atès tot l’anterior, es considera que l’expedient ha seguit la tramitació establerta en la legislació
aplicable procedint la seva aprovació a l’alcaldessa en virtut de l’article 21.1. de la Llei 7/1985,
de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, en concordança amb l’article 53 del DL
2/2003 pel qual s’aprova el text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya, i en ús
de les facultats que em són conferides per l’ordenament jurídic vigent,
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RESOLC
Primer. Aprovar la llista provisional d’admesos i exclosos de la convocatòria del procés de
selecció de personal POM 2022: Campanya de suport en atenció a les persones en equipaments
municipals, amb el resultat que s’ha exposat en el punt quart d’aquesta Resolució.
Segon. Establir un termini de deu dies a comptar de l’endemà de la publicació o de l’exposició
d’aquesta resolució per aportar la documentació que no s’hagi pogut acreditar dins del
termini de sol·licitud, o per reclamacions, d’acord amb la base quarta de les bases generals
reguladores dels processos de selecció per a la contractació de persones aturades dins els
plans d’Ocupació (POM), de l’Ajuntament de la Garriga.
Tercer. Determinar que el tribunal qualificador estarà integrat pels membres següents:
Marcel Solé i Pareras: Cap d’Àrea de Promoció a la ciutat
Suplent: Almudena Gutiérrez García-Muñoz. Cap d’àrea de Serveis Generals i Govern
Obert
Vocalia:
Carla Jorba i Felip: Treballadora social : Àrea d’acció social.
Suplent: Susanna Boullon i Martin: Treballadora social, Àrea d’acció social.
Secretaria:
Núria Calls Rimundi: Tècnica de Treball, S.L.O. Àrea de promoció de la ciutat.
Suplent: Gerard Cuní i Jutglar: Tècnic de Treball, S.L.O. Àrea de promoció de la ciutat.
Els aspirants podran recusar als membres del Tribunal, quan concorrin, les circumstàncies
previstes a l’article 24 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre del Règim Jurídic del Sector Públic.
Quart. Publicar aquest decret a la seu electrònica del web municipal per tal de donar per
realitzat el tràmit de notificació a les persones interessades, al tauler d’anuncis electrònic de
la corporació ( e-TAULER) i al portal de transparència de l’Ajuntament. Així mateix, els
successius anuncis sobre el desenvolupament del procés de selecció també es faran en els
mitjans esmentats anteriorment.
Cinquè. Traslladar a la tècnica auxiliar d’administració electrònica la present Resolució als
efectes es publiqui on correspongui.
Ho mana i signa,

En dona fe,
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Signat digitalment per:
Alcaldessa
Dolors Castellà Puig
22-06-2022 15:30:00

Signat digitalment per:
Secretari
Carles Casellas Ayen
22-06-2022 18:29:00
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