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RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA
ÀREA FUNCIONAL Servei Local d' Ocupació
IDENTIFICACIÓ
Aprovació llista definitiva persones admeses i excloses de la Convocatòria de Plans d'Ocupació
Municipal (POM 2022): "Campanya de suport en atenció a les persones en equipaments
municipals"
ANTECEDENTS
Finalitzat el termini de deu dies per la presentació de la documentació que no s’hagués pogut
acreditar en el termini de sol·licitud o per fer reclamacions, contra la llisa provisional de
persones admeses i excloses de la Convocatòria de Plans d'Ocupació Municipal (POM 2022):
"Campanya de suport en atenció a les persones en equipaments municipals", es fa publica la
llisa de persones admeses i excloses al procediment, així com la data de les proves
FONAMENTS JURÍDICS
Bases generals reguladores dels Processos de Selecció per a la contractació de persones
aturades dins els Plans d’Ocupació Municipals (POM) de l’Ajuntament de La Garriga,
publicades al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona el 07.03.2019
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,
RESOLC
Primer. Aprovar la llista definitiva de persones admeses i excloses de la de la Convocatòria de
Plans d'Ocupació Municipal (POM 2022): "Campanya de suport en atenció a les persones en
equipaments municipals" i convocar-les a les entrevistes i si s’escau a la prova de català que es
detalla:

Pl. de l’Església, 2
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Relació de les persones admeses, i convocatòria de prova de català i d’entrevista
personal:
Númer
Núm. de
o
Nom i Cognoms
d’expe registre
d’entrada
dient
E/9179/
2022

E/9282/
2022

E/9351/
2022

Angel Ignacio
5653/2022 Moraza
Mari
Maria
5729/2022 Teresa Garcia
Domenech
Francisco
5746/2022 Aguilera
Jimenez

E/9394/
Montserrat
5869/2022
2022
Mesas
Poblet
E/9568/
2022

E/9733/
2022

Mario
5925/2022 Diaz
Cuevas
Imma
6026/2022 Castillo
Salvador

E/9964/
Eva
2022
6175/2022 Casals
Masat
E/9929/
Sergio
2022
6162/2022 Hernandez
Bailén

Requisit:
Prova de
català

Convocatòria Entrevista personal
de la prova
de català

Acredita

Exempt de fer Dilluns 11 de juliol de
la prova
2022

Cal fer la
No acredita prova
el nivell A2 Dilluns
11/7/2022
9h (1)
Acredita
Exempt de fer
la prova

No acredita Cal fer la
el nivell A2 prova
Dilluns
11/7/2022
9h (1)
Acredita

Acredita

Acredita

Acredita

Hora: 10h (1)
Dilluns 11 de juliol de
2022
Hora: 11:30h (1)
Dilluns 11 de juliol de
2022
Hora: 10:15 (1)
Dilluns 11 de juliol de
2022
Hora: 11:45h (1)

Dilluns 11 de juliol de
Exempt de fer 2022
la prova
Hora: 10:30h (1)
Exempt de fer Dilluns 11 de juliol de
la prova
2022
Hora: 10:45h(1)
Exempt de fer Dilluns 11 de juliol
la prova
Hora: 11h (1)
Exempt de fer Dilluns 11 de juliol
la prova
Hora: 11:15h (1)

(1) Edifici municipal de CAN RASPALL, C/ dels Banys, núm. 38-40. La Garriga
Telèfon: 930006246
Pl. de l’Església, 2
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A la prova de català i entrevista personal cal dur:
1. El Document Nacional d’identitat NIF o NIE
2. Un bolígraf (si s’ha de fer la prova)
Mesures Covid 19 :





La Mascareta és opcional per accedir a les proves/entrevista.
Les persones s’han d’esperar a la sala d’espera de la planta baixa
Se’ls hi demanarà el seu NIF i se’ls farà pujar un per un.
Si les persones el dia de la prova presenten símptomes de la Covid 19, cal que dugin
mascareta i si s’escau que avisin o bé al 930006246, o al 938605050 o per correu
electrònic a l’adreça: clubdefeina@ajlagarriga.cat

Relació de persones excloses:
Número
d’expedient
E/9090/2022
E/9459/2022
E/9456/2022
E/9901/2022
E/9874/2022
E/9993/2022

Núm. de registre d’entrada

Nom i Cognoms

5589/2022
5836/2022
5845/2022
6151/2022
6137/2022
6205/2022

Sergi Villanueva Guirado
Anna Cruz Carrera
Francisco Martinez Arrabal
Marta Gonzalez Fernández
Enric González Alzuria
Meritxell Murtró i Riu

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
Segon. Publicar la present Resolució a la seu electrònica del web municipal per tal de donar
per realitzat el tràmit de notificació de les persones interessades, al tauler d’anuncis
electrònic de la corporació ( e-tauler, al portal de transparència.
Així mateix, els successius anuncis sobre el desenvolupament del procés de selecció també es
faran en els mitjans esmentats anteriorment.
Ho mana i signa,

En dona fe,

F_FIRMA_12

F_FIRMA_62

Signat digitalment per:
Alcaldessa
Dolors Castellà Puig
08-07-2022 12:47:00

Signat digitalment per:
Secretari
Carles Casellas Ayen
08-07-2022 13:26:00
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