
 

 

 

 

ANUNCI ANONIMITZAT DEL RESULTAT DE LES PROVES DE CATALÀ  DEL  
PROCÉS SELECTIU PER A LA FORMACIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL DE 
PERSONAL SUBALTERN D’EQUIPAMENTS ESPORTIUS, CENTRES 
D’ENSENYAMENT I ALTRES EQUIPAMENTS MUNICIPALS DE LES BORGES 
BLANQUES 

 

A les Borges Blanques, essent les 08:30 h del dia 17 d’octubre 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 subaltern de 
l’Ajuntament de les Borges Blanques 
 
La denominació d’aquesta plaça és de personal subaltern per als equipaments 
esportius, centres d’ensenyament i altres equipaments municipals de l’Ajuntament de 
les Borges Blanques en règim de personal laboral temporal, escala d’Administració 
general, subescala: personal subaltern, i a efectes administratius de caràcter 
econòmic: Grup AP 
  

A les 9:00 hores, el Tribunal dona compte de la identitat dels aspirants declarats 
admesos, els quals han de dur a terme la prova de català de nivell A2, segons la 
relació definitiva d’aspirants admeses i excloses, aprovada per Decret d’Alcaldia  
 
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. 
 

RESULTAT DE LES PROVES DE CATALÀ 

 

Nom DNI Resultat proves de català 

MM, J 40....04X Apte 

MR, MD 78....20A Apte 

RR, MJ 40....85E Apte 

RS, JF 43....67K Apte 



 

 

 
 

  
Així, doncs, el Tribunal es tornarà a reunir el proper 19 d’octubre, a les 9 h a la Sala 
de juntes de l’Ajuntament per dur a terme les entrevistes a tots els aspirants 
presentats i que han superat o han justificat el nivell de català exigit. 
 

 

El Tribunal 

Les Borges Blanques, 18 d’octubre de 2022 

 


