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ANUNCI  

Assumpte: convocatòria prova català 2 tècnics/ques execució Pla de reactivació 
socioeconòmica COVID-19          

En compliment de les bases reguladores de la concurrència pública per a proveir dos tècnics/ques 
de grau mitjà de desenvolupament local i estratègic per a l’execució i seguiment del Pla de 
reactivació socioeconòmica COVID-19 a la Comarca del Segrià en règim de personal laboral 
temporal del Consell Comarcal del Segrià, examinades les sol·licituds de participació presentades, 
es convoca el proper dimarts, dia 27 d’octubre a les 10.00 hores, a les següents persones que 
han de realitzar la prova de coneixements de llengua catalana, a la seu del Consell Comarcal del 
Segrià: 
 

Laura Brufau Martínez 

Jaume Josep Cortasa Ferrer 

Maria Dolors Gonzalez Ferrando 

Maria Rosa Latorre Herrero 

Diana Patrícia Molina Delgado 

Blanca Morlans Monjo 

Manuel Pellisé Bellostas 

Griselda Plana Giné 

Maria del Mar Vilaró Monroy 

 
S’informa del següent: 
 
- durant la realització de les proves es garantiran les condicions d’higiene, seguretat i distància 
entre les persones aspirants, així com la ventilació de la sala en la que es realitzi la prova. 
- per a la realització de la part escrita de la prova, les persones aspirants hauran de portar el seu 
propi bolígraf. 
- la part oral de la prova es realitzarà finalitzada la part escrita, en l’horari que s’informarà en aquell 
moment. 
  
S’informa que finalitzada i avaluada aquesta prova, es convocarà a les persones aspirants 
finalment admeses al procés selectiu, a l’entrevista que es realitzarà telemàticament i que està 
prevista entre dimarts 28 i dijous 29. S’informarà oportunament de la data i hora exactes de la 
convocatòria i es farà arribar l’enllaç per a la connexió a la mateixa. 
 
El que es fa públic per a general coneixement i als efectes oportuns. 
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