
 

 

 

ANUNCI DE LA RELACIÓ DEFINITIVA DE PERSONES ADMESES I EXCLOSES 
PER A LA FORMACIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL DE PERSONAL DE  
NETEJA PER A L’AJUNTAMENT DE LES BORGES BLANQUES, DATES DE LES 
PROVES I DESIGNACIÓ DELS MEMBRES DEL TRIBUNAL 

 

Fets:  
 
I.- La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de les Borges Blanques, en sessió de 
11 de maig de 2022 va aprovar les bases que han de regir la Convocatòria i el 
Procés de selecció per a la formació d’una borsa de treball de personal de neteja per 
a l’Ajuntament de les Borges Blanques (Grup AP), pel sistema de concurs de mèrits 
 
 
II.- El text íntegre de les bases i la convocatòria es va publicar a l’e-tauler municipal 
de data 24 de maig de 2022, en el Butlletí Oficial de la Província de Lleida núm. 101 
de data 26 de maig, i  també al DOGC núm. 8676, de data 26 de maig de 2022, 
finalitzant el termini per a la presentació de sol·licituds per prendre part en el procés de 
selecció el dia 15 de juny de 2022. 
 
III.- Per Decret d’alcaldia núm. 227/2022 de 22 de juny es va aprovar la relació 
provisional d’admesos i exclosos per formar part del procés selectiu per a la formació 
d’una borsa de treball de personal de neteja per a l’Ajuntament de les borges 
Blanques;  així com la llista provisional d’exempts de realitzar l’exercici de 
coneixement de llengua catalana, amb el següent resultat: 
 
 
Persones aspirants admeses provisionalment: 
 
 
Núm Cognoms, Nom DNI Ha justificat 

nivell de 
Català 

Ha justificat 
nivell de 
Castellà 

Admès/a 

1 AF, T 40....27N No Sí Sí 
2 DM, E 49..13B Sí Sí Sí 
3 FH, I 43....58Q No Sí Sí 
4 GR, F 40....55H No Sí Sí 
5 JG, M 78....67S No Sí Sí 
6 MV, S 38....25R Sí Sí Sí 
7 PB, C 47....67P Sí Sí Sí 
8 PG, MC 40....91R No Sí Sí 
9 PR, M 47....79C No Sí Sí 

10 SF, C 40....36M Sí Sí Sí 
 
 
 
 

Persones aspirants excloses provisionalment: 
 



 

 

 
Núm Cognoms, Nom DNI Ha justificat 

nivell de 
Català 

Ha justificat 
nivell de 
Castellà 

Motiu exclusió 

1 SP, T 47....91Z No Np No aporta la documentació 
corresponent exigida a les 
bases, ni el pagament de la 
taxa 

 
 
 
IV.- D’acord amb el que determina la base 5a de les bases reguladores del procés 
selectiu, aquesta resolució es va fer pública el dia 27 de juny de 2022  a través de la 
pàgina web municipal a l’e_Tauler. 

 
 
V.- Durant el termini d’audiència als interessats, no s’ha presentat cap reclamació ni 
al.legació 
 
 
Per la qual cosa, per Decret d’Alcaldia es RESOL: 
 
 
Primer.- Aprovar la relació definitiva d’admesos i exclosos per formar part del procés 
selectiu per a la formació d’una borsa de treball de personal de neteja de 
l’Ajuntament de les Borges Blanques, així com la llista d’exempts de realitzar 
l’exercici de coneixement de llengua catalana i castellana:  
 
Persones aspirants admeses: 
 
 
 
Núm Cognoms, Nom DNI Ha justificat 

nivell de 
Català 

Ha justificat 
nivell de 
Castellà 

Admès/a 

1 AF, T 40....27N No Sí Sí 
2 DM, E 49..13B Sí Sí Sí 
3 FH, I 43....58Q No Sí Sí 
4 GR, F 40....55H No Sí Sí 
5 JG, M 78....67S No Sí Sí 
6 MV, S 38....25R Sí Sí Sí 
7 PB, C 47....67P Sí Sí Sí 
8 PG, MC 40....91R No Sí Sí 
9 PR, M 47....79C No Sí Sí 

10 SF, C 40....36M Sí Sí Sí 
 
 
 
 

Persones aspirants excloses: 



 

 

 
 

Núm Cognoms, Nom DNI Ha justificat 
nivell de 
Català 

Ha justificat 
nivell de 
Castellà 

Motiu exclusió 

1 SP, T 47....91Z No Np No aporta la documentació 
corresponent exigida a les 
bases, ni el pagament de la 
taxa 

 
 
 
Segon.- Fixar el dia 18 de juliol de 2022 per a la celebració de la prova específica de 
llengua catalana, per aquells aspirants admesos que no hagin acreditat el nivell A2 
de llengua catalana, la qual tindrà lloc a les 9:00 hores del matí, a la Sala de 
reunions del CEI (Centre d’Empreses Innovadores) de les Borges Blanques, a 
l’Avinguda Francesc Macià. 
 
Tercer.- Convocar els aspirants admesos i els que hagin superat la prova específica 
de llengua catalana, el dia 24 d’agost de 2022 a les 9:00 hores a la Sala de Juntes 
de l’Ajuntament de les Borges Blanques, al C/ Carme, núm. 21, per a la realització 
de l’entrevista personal 
 
Quart.- Publicar aquest decret al tauler d’anuncis de la seu electrònica de 
l’Ajuntament, en l’enllaç https://seu-e.cat/web/lesborgesblanques, amb indicació dels 
recursos que escaiguin, en cas d’aspirants no admesos  
 
Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, podeu interposar: 
 
- Recurs de reposició potestatiu davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte administratiu 
en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la recepció d’aquesta notificació, 
tal com estableix l’article 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques. 
 
- Alternativament, podeu interposar directament recurs davant el Jutjat Contenciós 
administratiu de Lleida, en el termini de dos mesos comptats des del dia de la recepció 
d’aquesta notificació, d’acord els articles 8.1, 25.1 i 46.1 de la Llei 29/1998, reguladora 
de la jurisdicció contenciosa administrativa. 
 
Cinquè.- Donar compte al Ple de l’Ajuntament d’aquesta resolució en la propera 
sessió ordinària que tingui lloc per al seu coneixement.  
 
Les Borges Blanques, 13 de juliol de 2022 
  

https://seu-e.cat/web/lesborgesblanques

