
 
 
Anunci. Resultats del procés de selecció del programa Treball i Formació línia 
DONA 

En el procés de selecció de les participants del programa Treball i Formació de la línia 
DONA, convocatòria 2020, un cop realitzat el procés de selecció per a aquests llocs de 
treball, els tècnics que integraven el tribunal de selecció han presentat l’informe amb 
els resultats següents: 

Auxiliars administratives 

Segons consta a l’informe del tribunal el resultat de la selecció és: 

 
Núm. 
ordre 

DNI 
Mèrits 
formació 

Mèrits 
experiència 

Entrevista TOTAL 

1 ****6138* 0,7 3 3,08 6,88 

2 ****1460* 1 1,2 2,83 5,03 

3 ****3756* 0,5 3 1,92 5,42 

4 ****8302* 1,4 2,5 3,25 7,15 

5 ****4045* 1,1 3 2,17 6,27 

6 ****0383* 1,3 0,2 1,5 3 

7 ****9042* 1,5 3 2,08 6,58 

 

Es proposa a les candidates que han obtingut millor puntuació, amb DNI ****8302* i 
****6138*, per a la seva contractació en l’oferta d’Auxiliars administratives del 
programa Treball i Formació DONA. 

 

 

Es proposarà la contractació de les persones que han obtingut millor puntuació en els 
processos de selecció, prèvia conformitat de les mateixes i la comprovació de la seva 
situació de DONO a l’Oficina de Treball el dia anterior a la seva contractació, que es 
preveu que sigui l’1 de desembre de 2020. 

Per al cas que alguna de les persones candidates proposades no es pogués 
incorporar, es cridaria a la següent per ordre de puntuació successivament fins cobrir 



 
 
tots els llocs de treball. La resta dels candidats que hagin resultat aptes en cada 
posició, restaran en situació de reserva per a possibles substitucions. 

Contra aquest acord del tribunal de selecció es podrà interposar recurs d’alçada 
davant del mateix òrgan que l’ha adoptat o davant  la presidència de la Corporació en 
el termini d’un mes des de la seva  publicació a la seu electrònica del Consell 
Comarcal de l’Urgell. 

 

La secretària, 


		2021-02-05T15:19:38+0100
	Núria Puig Fitó - DNI 78077086K (TCAT)




