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

COVID-19 

En el procés de selecció de les persones candidates per participar en els projectes del 

programa Treball i Formació COVID-19, 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: 

Selecció del Tècnic/a auxiliar d’habitatge 

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

Núm. 

ordre 
DNI 

Mèrits 

formació 

Mèrits 

experiència 
Entrevista TOTAL 

1 **** 3974* 1 0 2,5 3,50 

2 **** 1499 * 2 0 2,5 4,50 

3 **** 4849 * 1,1 3 2,5 6,60 

 

Es proposa al candidat que ha obtingut millor puntuació, amb DNI **** 4849 *, per a la 

seva contractació en l’oferta de Tècnic auxiliar d’habitatge del programa Treball i 

Formació COVID-19. 

Selecció Tècnic/a auxiliar de joventut/inclusió 

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

Núm. 

ordre 
DNI 

Mèrits 

formació 

Mèrits 

experiència 
Entrevista TOTAL 

1 **** 8885* 1,2 1,5 2,8 5,50 

2 **** 1745 * 1,9 0,3 3,9 6,10 

3 **** 2623 * 0,9 2,46 2,6 5,96 

4 **** 3969* 1 0 2,7 3,70 

 

Es proposa a la candidata que ha obtingut millor puntuació, amb DNI **** 1745 *, per a 

la seva contractació en l’oferta de Tècnic auxiliar de joventut/inclusió del programa 

Treball i Formació COVID-19. 



 
 
Selecció Tècnic/a auxiliar de projecte TIC’s 

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

Núm. 

ordre 
DNI 

Mèrits 

formació 

Mèrits 

experiència 
Entrevista TOTAL 

1 **** 6352* 0,5 3 2,55 6,05 

2 **** 0876 * 0,5 3 1,58 5,08 

 

Es proposa a la candidata que ha obtingut millor puntuació, amb DNI **** 6352 *, per a 

la seva contractació en l’oferta de Tècnic auxiliar de projecte TIC’s del programa 

Treball i Formació COVID-19. 

 

Selecció Tècnic/a auxiliar en l’àrea de medi ambient 

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

Núm. 

ordre 
DNI 

Mèrits 

formació 

Mèrits 

experiència 
Entrevista TOTAL 

1 **** 9982* 1,7 0 2,75 4,45 

2 **** 5678 * 2,6 1 2 5,60 

 

Es proposa al candidat que ha obtingut millor puntuació, amb DNI **** 5678 *, per a la 

seva contractació en l’oferta de Tècnic/a auxiliar en l’àrea de medi ambient del 

programa Treball i Formació COVID-19. 

 

Selecció d’Auxiliar distribució d’aliments i suport al transport adaptat 

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

Núm. 

ordre 
DNI 

Mèrits 

formació 

Mèrits 

experiència 
Entrevista TOTAL 

1 **** 4164 * 0 0 1,08 1,08 



 
 

2 **** 9518 * 0 0,8 1,50 2,30 

3 **** 2350 * 1,1 0 1,48 2,58 

4 **** 1184 * 0,1 0,1 3,38 3,58 

5 **** 0408 * 0,4 0 1,25 1,65 

 

Es proposa a la candidata que ha obtingut millor puntuació, amb DNI **** 1184 *, per a 

la seva contractació en l’oferta d’Auxiliar distribució d’aliments i transport adaptat del 

programa Treball i Formació COVID-19. 

 

 

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, 
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