
 

Llistat provisional de persones admeses i excloses per participar en el procés de 

selecció en el marc de les convocatòries per a l’any 2022 del Programa Treball i Formació, de 

les línies DONA, ARC i UCRAÏNA. 

 

Línia DONA – 1 plaça de Tècnic/a Auxiliar servei d’Educació 

Persones admeses: 10 

NIF/NIE Nom i cognoms 

**6216*** MBF 

**6013*** MCR 

**6249*** MDS 

**6202*** JLB 

**6238*** ELA 

**5998*** AME 

**6272*** NPE 

**4700*** SRS 

**9701*** RSL 

**5661*** GVC 

 

Persones excloses: 0  

Les persones candidates per la línia Dona,  han estat derivades per l’Oficina de Treball prèvia 

comprovació de requisits: ser dona en situació d’atur i víctimes de violència masclista o bé 

dona en risc de caure en situació d’atur de llarga durada, no perceptora de prestació. Formació 

mínima en Graduat Escolar/ESO/CFGM.Ofimàtica a nivell mitjà (Office, Word, Excel...). Català 

parlat i escrit correctament. 

 

Línia ARC – 1 plaça de Tècnic/a de gestió de residus 

Persones admeses: 4 

NIF/NIE Nom i Cognoms 

**5921*** ECA 

**9782*** RRE 

**1208*** AUM 

**4007*** CVC 

 

Persones excloses: 0  

 

Línia ARC – 1 plaça de Tècnic/a inspector de gestió de residus 

Persones admeses: 4 

NIF/NIE Nom i Cognoms 

**5921*** ECA 

**9782*** RRE 

**1208*** AUM 

**4007*** CVC 

 

 



 

Persones excloses: 0 

 

Les persones candidates de la línia ARC,  han estat derivades per l’Oficina de Treball prèvia 

comprovació de requisits: Persones aturades de llarga durada, majors de 45 anys i amb 

formació científica (Formació professional o universitària) 

 

Línia UCRAÏNA – 1 plaça de Tècnica auxiliar de tecnologia 

Persones admeses: 8 

NIF/NIE Nom i Cognom 

**5457*** TB 

**6117*** VK 

**5127*** LK 

**5764*** KK 

**6117*** YM 

**4591*** AP 

**7279*** IS 

**6157*** AV 

 

Persones excloses: 0 

Les pesrones candidates de la línia Ucraïna, han estat derivades des del Servei de Ciudadania,  
del’Ajuntament, prèvia comprovació del requisit:  persones  provinents de Ucraïna amb permís 
de protecció. 
 

 

 

 

 

Sant Cugat  del Vallès, 20 de gener de 2022 


