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ANUNCI DEL TRIBUNAL QUALIFICADOR DE LA BORSA DE TREBALL D’ARQUITECTES 
DEL CONSELL COMARCAL DEL SEGRIÀ: RESULTAT PROVA CATALÀ I CONVOCATÒRIA 
PROVA TEÒRICA I PRÀCTICA 

 
Es fa públic per a general coneixement, que el Tribunal qualificador nomenat per decret de presidència 
núm. 111/2020 de 5 de març i per decret de presidència núm. 298/2020, ha resolt fer públic el següent: 
 
Primer.- Resultat de la prova de coneixements de llengua catalana, que va tenir lloc el passat 18 de 
juny de 2020: 
 

Cognoms i nom DNI Prova de català 

Pla Arellano Ana 73*11**** Apte  

 
 
Segon.- Convocar als aspirants finalment admesos per a la realització de la prova teòrica i pràctica el 
proper dia 20 de juliol de 2020 a les 10h, amb les següents indicacions: 
 

- La prova es realitzarà telemàticament mitjançant la plataforma Zoom. En cas que alguna de 
les persones aspirants no disposi del material necessari per dur a terme aquesta prova en els 
termes indicats, cal que ho faci saber al Consell comarcal, com a molt tard, el 14 de juliol de 
2020, per tal de poder realitzar la prova de manera presencial a la seu del Consell. 

- La identificació de les persones aspirants es realitzarà amb l’exhibició del DNI o permís de 
conduir abans d’iniciar la prova. 

- La prova tindrà una durada màxima de 2h i es basarà en els sis blocs de les matèries en que 
s’estructura l’annex 1 dels temes, mitjançant preguntes de resposta concreta, resposta curta 
o resolució de casos pràctics, que aniran acompanyats d’una recomanació de temps de 
resolució i de la puntuació corresponent fins arribar als 30 punts. 

- La prova es farà arribar per correu electrònic a les persones aspirants el dia 20 de juliol de 
2020 a les 9:55h i es podrà consultar a través de l’aplicatiu Zoom. La seva resposta serà 
enviada per correu electrònic al finalitzar la prova. 

- Per a la resolució de les proves es podrà consultar la normativa legal de què disposin les 
persones aspirants, ja sigui en bases de dades pròpies, ja sigui online. 

- El Tribunal es reserva el dret de verificar que la resolució de les qüestions ha estat realitzada 
per la persona aspirant, i en cas que es comprovi que s’ha fet ús de l’eina copiar i empegar, la 
persona serà exclosa del procés selectiu. 

 
Enllaç a la convocatòria: 
https://zoom.us/j/96507007595?pwd=cnVYMysvU1NUK1ZVOEp6b1Bwb0cxUT09 
 
ID de reunió: 965 0700 7595 
Paraula de pas: 280849 
 
La secretària,     
 
 
 
 
 
Document signat electrònicament 
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