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ANUNCI          

En compliment de les bases reguladores de la concurrència per a la creació d’una borsa de treball 
d’arquitectes al Consell Comarcal del Segrià, per decret de presidència núm. 256/2020, s’ha resolt 
el següent:  
 
“Primer. Confirmar la relació definitiva d’admesos i exclosos per participar en la concurrència 
pública per a la creació d’una borsa de treball d’arquitectes del Consell Comarcal del Segrià, així 
com les persones no exemptes de realitzar la prova de coneixements de llengua catalana 
següents: 
 

Cognoms i nom DNI Prova de català 

Andreu Martí Lluís **0*39**W Exempt/a 

Antorn Monseny Eduard 4*7*7*1** Exempt/a 

Barberà Perramon Albert *7**70**R Exempt/a 

Bergadà Pujades Josep ****506*E Exempt/a 

Buira Ferré Marta 437***3** Exempt/a 

Campanera Guiu Òscar 4*6**6**T Exempt/a 

Colomé Gràcia Alba ****2664* Exempt/a 

Del Olmo del Egido Francisco 47*96**** Exempt/a 

Diañez Villabona Marimar **71***1C Exempt/a 

Gil Clapera Laia 39****7*K Exempt/a 

Gómez Rufach Sara ***43**9H Exempt/a 

Haro Marqués Anna 4*6***9*Y Exempt/a 

Niubó Albareda Esteve **6***42P Exempt/a 

Pastor Pellitero Ana Leyre 4***13**C Exempt/a 

Pla Arellano Ana 73*11**** No exempta 

Planes Areny Mònica ***94**6H Exempt/a 

Pujal Mas Oscar 47*****8D Exempt/a 

Soriano-Montagut Jené Miquel Àngel **697***F Exempt/a 

Urbina Sampedro Sonia **69*6**K Exempt/a 

Weber Feliu Jenifer 4****547* Exempt/a 

 
 
ASPIRANTS EXCLOSOS/ES 
 

Cognoms i nom DNI Motiu d’exclusió 

Pou Bo Goretti 4**828**H Base 2. c): no acredita titulació exigida a la convocatòria 

 
 
Segon. Convocar el proper dia 18 de juny de 2020 a les 9:00, a les persones que han de realitzar 
la prova de coneixements de llengua catalana, a la seu del Consell Comarcal del Segrià, en els 
termes següents: 
 
- 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. 
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- 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, de manera telemàtica amb la 
representant de a través de la plataforma segura contractada pel Consell per aquest fi, havent de 
romandre les persones aspirants a la sala que el Consell comarcal habilitarà a l’efecte en la que 
es garantiran també les condicions d’higiene, seguretat i distància. El dia de la prova s’informarà 
de l’horari exacte de realització de la prova oral. 
 
Tercer. Publicar aquest decret en el Tauler electrònic del Consell i en l’enllaç 
http://www.segria.cat/consell/convocatories-personal. 
 
.../...” 
 
El que es fa públic per a general coneixement i als efectes oportuns. 
 
 
 
 
 
David Masot Florensa 
President 
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