
Resultat  final  de la  convocatòria  de la  selecció de persones participants dels 

Plans d’Ocupació atorgats a la Resolució EMT/2859/2021, de 17 de setembre, per 

la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2021, en relació amb les actuacions del 

Programa Treball i Formació, de les línies MG45 i DONA  (SOC – TRFO EELL CS) 

(ref. BDNS 584707).

Un cop feta la valoració de les persones derivades pel SOC, segons recull l’acta de la 

comissió de valoració el dia 13 de desembre de 2021 el resultat és el següent: 

Línia MG45:

- 1 auxiliar administratiu/va.

Núm. Ordre Registre entrada Resultat final
1 E2021034105 388
2 E2021034129 324
3 E2021034142 258
4 E2021034172 258
5 E2021034122 258
6 E2021034135 217
7 E2021034138 212

- 2 peons de neteja viària al departament d’espai públic i serveis municipals.

Núm. Ordre Registre entrada Resultat final
1 E2021034133 258
2 E2021034149 249
3 E2021034150 228
4 E2021034146 138

- 1 peó de manteniment de via pública a la brigada municipal.

Núm. Ordre Registre entrada Resultat final
1 E2021034148 258
2 E2021034147 188
3 E2021034146 106

Línia DONA:

- 2 peons de manteniment de via pública.

Núm. Ordre Registre entrada Resultat final
1 E2021034230 328
2 E2021034145 288
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3 E2021034137 281
4 E2021034144 262
5 E2021034148 258
6 E2021034193 258
7 E2021034141 258

- 1 peó de neteja viària.

Núm. Ordre Registre entrada Resultat final
1 E2021034114 358
2 E2021034230 328
3 E2021034136 283
4 E2021034115 258

La comissió  de valoració  proposa la  contractació  de  les  persones amb número de 

registre E2021034105 com a auxiliar administrativa per ser la persona aspirant que ha 

obtingut  més  puntuació  en  el  procés  de  selecció,  amb  número  de  registre 

E2021034133  i  E2021034149  com a  peons  de  neteja  viària  per  ser  les  persones 

aspirants que han obtingut més puntuació en el procés de selecció, amb número de 

registre  E2021034148 com a peó de manteniment  de  via  pública,  amb número de 

registre  E2021034230 i E2021034145 com a peons de manteniment de via pública i 

E2021034114 com a peó de neteja viària per ser la persona aspirant que ha obtingut  

més puntuació en el procés de selecció.

La presidenta de la comissió de valoració.
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