
 
 
 
Anunci. Resultats finals del procés de selecció de 10 participants en el Programa 

Treball i Formació 2022, 3 participants de la Línia MG52 com a Peons de 

Manteniment, 2 participants de la Línia PRGC com a Peons de Manteniment , 1 

participant de la Línia PANP com a Peons de Manteniment i de 4 participants de la 

Línia PANP com a Auxiliars Administratiu/va 

 

Quant al procés de selecció per a la contractació de les persones participants al 

Programa Treball i Formació 20202, tres persones Línia MG52 com a Peons de 

Manteniment, dues persones Línia PRGC com a Peons de Manteniment, 1 persona de 

Línia PANP com a Peons de Manteniment  i quatre persones de la Línia PANP com a 

Auxiliars Administratiu/va, un cop revisada la documentació aportada per les persones 

candidates entrevistades per valorar els mèrits formatius i d’experiència professional i 

valorada l’entrevista personal, segons el procediment de selecció establert, el tribunal 

ha presentat els resultats, que són els següents: 

 

- Per a les tres places de Peó de Manteniment de la Línia MG52: 

Núm. 

ordre 
DNI/NASS 

Mèrits 

experiènci

a 

Mèrits 

formació 

Criteris 

socioeconò

mics 

Entrevista TOTAL 

1 ****3035* 3,00 0,00 0,25 2,93 6,18 

2 **** 1174* 3,00 0,00 0,25 2,37 5,62 

3 **** 6007* 3,00 0,00 0,25 2,03 5,28 

4 ****7067* 3,00 0,00 0,25 1,80 5,05 

5 ****2294* 2,27 0,30 0,25 1,28 4,10 

6 ****5303* 0,30 0,00 0,25 2,40 2,95 

7 ****1242* 0,00 0,00 1,00 1,28 2,28 

8 ****1342* 0,00 0,,00 0,25 0,98 1,23 

9 ****0515* No admès a selecció per altres motius 

10 ****6494* No admès a selecció per altres motius 

11 ****0128* No admès a selecció per altres motius 

12 ****7399* No admès a selecció per altres motius 



 
 
 

13 ****4657* No admès a selecció per altres motius 

14 *******3210* No admès a selecció per altres motius 

15 ****3281* No admès a selecció per altres motius 

16 ****9584* No admès a selecció per altres motius 

 

 

 

 

- Per a les dues places de Peó de Manteniment de la Línia PRGC: 

 

Núm. 

ordre 
DNI/NASS 

Mèrits 

experièn

cia 

Mèrits 

Formació 

Criteris 

socioeconòmics Entrevista TOTAL 

1 ****9567* 3,00 0,0 0,75 2,70 6,45 

2 **** 6494* 3,00 0,00 1,00 2,33 6,33 

3 ****0515* 3,00 0,00 0,75 2,33 6,08 

4 ****4136* 3,00 0,00 1,00 1,83 5,83 

5 ****5700* 3,00 0,00 0,5 1,5 5,00 

6 ****3083* No admès a selecció per altres motius 

7 ****6247* No admès a selecció per altres motius 

8 ****0365* No admès a selecció per altres motius 

9 ****5859* No admès a selecció per altres motius 

10 ****1803* No admès a selecció per altres motius 

11 *******8800* No admès a selecció per altres motius 

12 ****2920* No admès a selecció per altres motius 

 



 
 
 
 

 

- Per a una plaça de Peó de Manteniment de la Línia PANP: 

Núm. 

ordre 
DNI 

Mèrits 

experièn

cia 

Mèrits 

Formació 

Criteris 

socioeconòmics Entrevista TOTAL 

1 ****4965* 3,00 0,90 0,50 2,55 6,95 

2 **** 4558* 3,00 0,00 0,75 2,63 6,38 

3 ****6423* 3,00 0,00 1,00 1,80 5,80 

4 ****4365* 3,00 0,00 0,75 1,95 5,70 

5 ****8541* 1,92 0,00 0,75 1,80 4,47 

6 ****1242* 0,00 0,00 1,00 1,28 2,28 

7 ****6494* No admès a selecció per altres motius 

8 ****1290* No admès a selecció per altres motius 

 

 

- Per a les quatre places d’Auxiliar Administratiu/va de la Línia PANP: 

Núm. 

ordre 
DNI 

Mèrits 

experiència 

Mèrits 

formació 

Criteris 

socioeconò

mics 

Entrevista TOTAL 

1 ****6301* 3,00 2,30 1,00 1,50 7,80 

2 **** 8304* 3,00 1,00 1,00 2,25 7,25 

3 **** 2899* 3,00 1,00 0,75 1,72 6,47 

4 ****4045* 3,00 0,70 0,50 2,25 6,45 

5 ****1842* 3,00 0,10 0,75 1,88 5,73 

6 ****3447* 3,00 0,50 1,00 1,20 5,70 



 
 
 

7 ****3133* 1,83 2,60 1,00 0,11 5,54 

8 ****7858* 1,65 1,00 0,75 1,28 4,68 

9 ****7362* 2,92 0,50 0,50 0,75 4,67 

10 ****2962* 1,61 0,00 1,00 0,30 2,91 

11 ****2931* 0,20 0,00 0,50 0,90 1,60 

12 ****1624* No aporta documentació/formació mínima requerida. No admès/a selecció 

13 ****3467* No aporta documentació/formació mínima requerida. No admès/a selecció 

14 ****3450* No aporta documentació/formació mínima requerida. No admès/a selecció 

15 ****7948* No aporta documentació/formació mínima requerida. No admès/a selecció 

 

Així, el tribunal de selecció ha proposat a la Presidència del Consell Comarcal, a les 

persones candidates que han obtingut millors puntuacions:  

- El senyor H.H.C. amb DNI ****3035* , el senyor A.J.J. amb DNI ***1174*, i el senyor 

M.B. amb NIE ****6007* per a la seva contractació en l’oferta de Peó de manteniment 

del programa Treball i Formació 2022 Linia MG52 

- El senyor A.M.B.amb DNI ****9567*, i el senyor A.P.G. amb DNI ***6494*, per a la seva 

contractació en l’oferta de Peó de manteniment del programa Treball i Formació 2022 

Linia PRGC 

- El senyor R.G.G.  amb NIE ****4965* per a la seva contractació en l’oferta de Peó de 

manteniment del programa Treball i Formació 2022 Linia PANP 

- La senyora M:A.M. amb DNI ****6301* ; el senyor R.R.S.amb DNI ****8304* ,la senyora 

A.G.A amb DNI **** 2899*  i la senyora N.G.A.. amb DNI **** 4045*, per a la seva 

contractació en l’oferta de d’Auxiliar Administrativu/va  del  Programa Treball i Formació 

2022 PANP 

 

Per tot el què, RESOLC: 

Primer. Acceptar la proposta de tribunal com a persones candidates que han obtingut 

la millor puntuació final, amb el següent detall: 

- Per tal que ocupin les tres plaçes de Peó de Manteniment dins del Programa Treball i 

Formació 2022 Línia MG52  al senyor H.H.C. amb DNI ****3035* , al senyor A.J.J. amb 



 
 
 
DNI ***1174*, i al senyor M.B. amb NIE ****6007* per a la seva contractació en l’oferta 

de Peó de manteniment del programa Treball i Formació 2022 Linia MG52 

- Per tal que ocupin les dues plaçes de Peó de Manteniment dins del Programa Treball 

i Formació 2022 Línia PRGC el senyor A.M.B.amb DNI ****9567*, i el senyor A.P.G. amb 

DNI ***6494* 

- Per tal que ocupin la plaça de Peó de Manteniment dins del Programa Treball i 

Formació 2022 Línia PANP al senyor R.G.G.  amb NIE ****4965* 

- Per tal que ocupin  les 4 plaça d’Auxiliar Administratiu/va dins del Programa Treball i 

Formació 2022 Línia PANP a la senyora M:A.M. amb DNI ****6301* ; el senyor 

R.R.S.amb DNI ****8304* ,la senyora A.G.A amb DNI **** 2899* ,i  la senyora N.G.A.. 

amb DNI **** 4045 

 

Segon.- En cas que no poguessin formalitzar-se els contractes de les persones 

proposades, l’ordre de puntuació de persones aptes servirà com a proposta per tal de 

fer nomenament de les següents candidatures millor classificades i així successivament 

fins a poder formalitzar tots els contractes. 

Tercer.- Donar publicitat als anteriors acords mitjançant publicació a la seu electrònica 

del Consell així com al taulell d’anuncis de la Corporació. 

 

Contra aquesta Resolució, que és definitiva en via administrativa, es pot interposar 

alternativament:  

- Recurs de reposició potestatiu davant l’òrgan que ha dictat aquest acte en el termini 

d’un mes, comptador a partir del dia següent al de la publicació d’aquesta Resolució, 

d’acord amb el que estableix l’article 124 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, del 

procediment administratiu comú de les administracions públiques. 

 - Recurs contenciós administratiu, davant del Jutjat del Contenciós administratiu de la 

ciutat de Lleida, en el termini de dos mesos, comptadors a partir del dia següent al de la 

publicació d’aquesta notificació, d’acord amb els articles 8.1,25.1 i 46.1 de la Llei 

29/1998, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. Si s’opta per interposar 

el recurs de reposició potestatiu, no es podrà interposar recurs contenciós administratiu 

fins que aquell sigui resolt expressament, o s’hagi produït la seva desestimació 

presumpta, en el termini d’un mes, a comptar des de la data de la seva interposició 

sense que s’hagi notificat la seva resolució, d’acord amb l’article 123.2 i 124.2 de la Llei 

39/2015 d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 

públiques. En cas de desestimació presumpta, es pot interposar recurs contenciós 

administratiu, en els termes establerts amb anterioritat, en el termini de sis mesos a 

comptar des de l’endemà del dia en què el referit recurs de reposició s’entengui 



 
 
 
desestimat. No obstant això, es podrà interposar qualsevol altre recurs que es consideri 

adient.  

 
 
A Tàrrega, a la data de la seva signatura 

La Secretària 
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