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RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA
ÀREA FUNCIONAL Servei Local d' Ocupació
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IDENTIFICACIÓ
Aprovació llista provisional de persones admeses i excloses a la convocatòria Convocatòria
POMS 2021. Agents Cívics/iques : Campanya de foment del civisme
ANTECEDENTS
Primer. El 15 de març del corrent, la Junta de Govern Local, en sessió Ordinària va prendre
entre d’altres l’acord d’aprovar la convocatòria de POMS 2021: Agents cívics/iques- Campanya
de foment del civisme, la qual es va publicar al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona el 25
de març.
Segon. El 14 d’abril, va finalitzar el termini de vint dies naturals establert a la convocatòria per
a la presentació de sol·licituds en el procediment de selecció.
Tercer. El 5 de març, el Servei Local d’Ocupació va emetre informe on proposa que el Tribunal
per a dur a terme el procés de selecció és el següent:
Presidència:
Marcel Solé i Pareras: Cap de Recursos Humans, OAC, Promoció Econòmica,
Treball i Turisme
Suplent: Jordi Carreras i Arisa: Cap d’Àrea de SS Territorials
Vocal:
Marta Romo i Casasola: Tècnica de medi ambient
Suplent: Laia Vida i Guardiola: Enginyera tècnica
Secretaria:
Núria Calls Rimundi: Tècnica en intermediació laboral, SLO
Suplent: Gerard Cuní i Jutglar: Tècnic en intermediació laboral, SLO
Quart. El 23 d’abril , el cap de Recursos Humans, OAC, Promoció Econòmica, Treball i
Turisme i la tècnica en intermediació laboral, SLO, han emès informe amb la proposta de
llista provisional de persones admeses i excloses.
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
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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
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Primer. Aprovar la llista provisional d’admesos i exclosos de la Convocatòria POMS 2021.
Agents Cívics/iques : Campanya de foment del civisme” de l’Ajuntament de la Garriga, amb el
següent resultat.
Relació de persones admeses:
Núm. de registre d’entrada
3977/2021
4058/2021
4314/2021
4428/2021
4460/2021
4501/2021
4441/2021

Núm. d’expedient
2851/2021
2943/2021
3111/2021
3211/2021
3239/2021
3292/2021
3223/2021

Nom i Cognoms
Ana Maria Garcia Palma
Xavier Baylach Delgado
Carlos Torroella Lopez
Joan Tarradas Fortuny
Imma Junqueras Canadell
Carmina Rosas Calbo
Robert Fuentes Llaveria

Relació de persones excloses:
Per incompliment de la Base Segona 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 d’entrada
4493/2021
4497/2021
4474/2021
4628/2021

Núm. d’expedient
3273/2021
3281/2021
3297/2021
3393/2021

Nom i Cognoms
Jenifer Verdu Tejada
Elisenda Díaz Mora
José Lopez Cousin
Gabriel Pedraza Delgado

Relació de persones amb documentació a esmenar:
Núm. de
registre
d’entrada

Núm.
d’expedient

Anahí Dominguez
Federmann

4012/2021

2893/2021

4250/2021

3065/2021

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

Nom i Cognoms

Juan Pedro Gómez
Gonzalez

2/4

Documentació a esmenar

Formulari específic de la sol·licitud,
emplenat correctament. Manca
marcar les creuetes de
consentiment i autorització a
l’Ajuntament.
Volant del padró de la ciutat a on
resideix.

Document signat electrònicament. La seva autenticitat es pot verificar a https://seu.lagarriga.cat/seu/validacio

Codi de verificació
5V4Z1F603U3N3A5N0FS5
Procediment
1459 Selecció de personal per a programes
ocupacionals
Expedient núm.
Document
654/2021
43362/2021
Núm. de
registre
d’entrada

Núm.
d’expedient

4349/2021

3127/2021

Nom i Cognoms
Elisenda More Escapa

Daniel Blanco Moreno
4356/2021

3146/2021
Oumayma Knidil

4388/2021

3183/2021
Antonia Vila Sole

4575/2021

3354/2021

Ricardo Coll Lopez

4176/2021

3014/2021

Dulce Lizeth Andara
Lobo
4177/2021
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Documentació a esmenar
Formulari específic de la sol·licitud,
emplenat correctament. Manca
marcar les creuetes de
consentiment i autorització a
l’Ajuntament
Informe de prestacions del SEPE en
el qual es descriu la situació de
beneficiari o no de prestacions i o
subsidis.
Document del SOC anomenat
DARDO en el qual s’acredita l’alta
en el SOC.
Certificat negatiu de delictes de
naturalesa sexual.
1-Formulari específic de la
sol·licitud, emplenat correctament.
Manca marcar les creuetes de
consentiment i autorització a
l’Ajuntament.
2-Informe de vida laboral actual.
3-Document acreditatiu de la
formació reglada segons les bases
de la convocatòria (EGB o FP1 o
ESO)
4- Informe de prestacions del SEPE
en el qual es descriu la situació de
beneficiari o no de prestacions i o
subsidis.
-Informe de prestacions del SEPE
en el qual es descriu la situació de
beneficiari o no de prestacions i o
subsidis.
-Vida laboral actual, complerta.
- Document acreditatiu de la
formació reglada segons les bases
de la convocatòria (EGB o FP1 o
ESO).
Document acreditatiu de la
formació reglada segons les bases
de la convocatòria (EGB o FP1 o
ESO).
-Document del SOC anomenat
DARDO en el qual s’acredita l’alta
en el SOC.
- Vida laboral actualitzada
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- Volant del padró de la ciutat a on
resideix
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4542/2021

3340/2021

Laura Vargas
Fernandez

Informe de prestacions del SEPE en
el qual es descriu la situació de
beneficiari o no de prestacions i o
subsidis

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:
Presidència:
Marcel Solé i Pareras: Cap de Recursos Humans, OAC, Promoció Econòmica,
Treball i Turisme
Suplent: Jordi Carreras i Arisa: Cap d’Àrea de SS Territorials
Vocalia:
Marta Romo i Casasola: Tècnica de medi ambient
Suplent: Laia Vida i Guardiola: Enginyera tècnica
Secretaria:
Núria Calls Rimundi: Tècnica en intermediació laboral, SLO
Suplent: Gerard Cuní i Jutglar: Tècnic en intermediació laboral, SLO
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.
Ho mana i signa,

En dona fe,

F_FIRMA_12

F_FIRMA_62

Signat digitalment per:
Alcaldessa
Dolors Castellà Puig
26-04-2021 13:21:00

Signat digitalment per:
Secretari
Carles Casellas Ayen
26-04-2021 13:44:00
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