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ANUNCI  
 
 
Actualització borsa de treball arquitectes  
 
D’acord amb la base 7 de les bases de la concurrència pública per a la creació d’una borsa de 
treball d’arquitectes i d’acord amb el Decret de Presidència núm. 506/2020 d’aprovació de 
l’esmentada borsa de treball, s’actualitza aquesta borsa per haver-se efectuat dues crides: 
 
ORDRE DNI Nom i Cognoms aspirants TOTAL 

1 4***13**C Pastor Pellitero Ana Leyre 17,6 

2 73*11**** Pla Arellano Ana 17,05 

3 ****506*E Bergadà Pujades Josep 34,15 (*) 

4 **69*6**K Urbina Sampedro Sonia 29,45 (*) 
 
(*) passen a última posició per haver renunciat a 2 ofertes 
 
RECORDATORI FUNCIONAMENT BORSA 
- La persona o persones integrants de la borsa que siguin cridades per un nomenament o contracte de 
treball causarà baixa en la borsa, i una vegada finalitzi el seu contracte de treball amb el Consell Comarcal 
tornarà a causar alta en la borsa d’ocupació en el lloc de treball de la mateixa que li correspongui en relació 
amb els punts obtinguts. 
- La persona o persones integrants de la borsa que siguin cridades hauran de presentar el número d’afiliació 
a la Seguretat Social i domiciliació bancària, i en el cas de menors presentar el DNI del tutor o tutora legal. 
Si en el termini de tres dies no es presenta aquesta documentació, i llevat dels casos de força major 
degudament acreditats, s’entendrà que es renuncia al nomenament o al contracte de treball i es  proposarà, 
en cas que existeixi, a la persona immediatament següent en l'ordre de valoració.  
- Si es dedueix o es verifica la manca d’algun dels requisits exigits en alguna persona o persones integrants 
de la borsa, seran excloses de la borsa de treball i no podran ser nomenats ni contractats, anul·lant-se totes 
les actuacions, sens perjudici de la responsabilitat en què incorrin per falsedat en les seves sol·licituds de 
participació. 
- La renúncia a dues (2) ofertes suposarà el pas de la persona aspirant a l’última posició de la borsa 
d’ocupació, llevat que concorri una de les circumstancies següents: 

-Part, baixa per maternitat o situacions assimilades. 
-Malaltia greu que impedeixi l’assistència al treball, degudament acreditada. 
-Exercici de càrrec públic representatiu que impossibiliti l’assistència al treball. 

- Aquesta borsa serà oportunament publicada i actualitzada i estarà vigent per termini màxim de 2 anys 
mentre no se n’aprovi altra que la substitueixin i deixi sense efecte  
 
 
Vigència de la borsa: fins al 21 d’octubre de 2022 
 
El que es fa públic per a general coneixement i als efectes oportuns. 
 
 
 
 
David Masot Florensa  
President 
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