
 

 

ANUNCI DEL RESULTAT DE LES PROVES DE CATALÀ PEL PEL  PROCÉS 
SELECTIU PER A LA FORMACIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL DE PERSONAL 
DE NETEJA PER A L’AJUNTAMENT DE LES BORGES BLANQUES 

 

A les Borges Blanques, essent les 8:45 h del dia 18 de juliol de 2022, i havent estat 
convocats prèviament els membres titulars i suplents, es reuneix, en sessió 
constitutiva, el Tribunal Qualificador del procés selectiu que ha de realitzar les proves 
i qualificar el seu resultat per a la constitució d’una borsa de personal de neteja per a 
l’Ajuntament de les Borges Blanques, pel sistema de concurs de mèrits 
 
La denominació d’aquesta plaça és de personal de neteja per a l’Ajuntament de les 
Borges Blanques, en règim de personal laboral temporal, escala d’Administració 
general, Subescala: Subalterns, i a efectes administratius de caràcter econòmic: 
Grup AP- Subgrup AP 
  
 

Durant l’acte es procedeix a la realització de la prova específica de coneixements de 
Llengua Catalana que no hagin acreditat el nivell A2 
 
Aquest exercici és obligatori i eliminatori i la qualificació serà d’apte o no apte. 
Consisteix en la realització d’exercicis de coneixements gramaticals i de comprensió 
escrita i oral que acreditin el coneixement de la llengua catalana amb el nivell exigit a 
la base tercera, nivell bàsic de català (A2), d’acord amb els criteris emprats per la 
Secretaria de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya i d’acord amb les 
necessitats de comprensió i expressió corresponents al lloc de treball. 
 
Per a la realització d’aquesta prova, el tribunal compta amb l’assessorament d’una 
persona tècnica especialitzada en normalització lingüística. 
 
Puntuacions obtingudes 
 
Núm Cognoms, Nom DNI Puntuació obtinguda 

en la prova de nivell 
de català 

1 AF, T 40….27N APTE 
3 FH, I 43….58Q APTE 
4 GR, F 40….55H APTE 
5 JG, M 78….67S APTE 
8 PG, MC 40….91R APTE 
9 PR, M 47….79C APTE 

 
 

  
Així, doncs, el Tribunal es tornarà a reunir el proper 24 d’agost, a les 9 h a la Sala de 
juntes de l’Ajuntament per dur a terme les entrevistes a totes les aspirants 
presentades i que han superat o han justificat el nivell de català exigit. 
 
 


