
 

Anunci de relació provisional d’admesos i exclosos al procés selectiu per 
cobrir quatre places de netejador/a d’equipaments municipals, en règim 
de personal laboral temporal de l’Ajuntament de les Borges Blanques, i 
constitució d’una borsa de treball 

En compliment de les bases específiques que han de regir el procés selectiu 
per cobrir quatre places de netejador/a d’equipaments municipals, en règim de 
personal laboral temporal i constitució d’una borsa de treball, publicades en el 
BOP de Lleida núm. 233 de 3 de desembre de 2018 i una esmena en el BOP de 
Lleida núm. 237 de 10 de desembre de 2018, així com també al tauler d’edictes i 
a la Seu Electrònica de l’Ajuntament, per Decret d’Alcaldia núm. 23/2019 de 18 de 
gener de 2019, s’ha resolt el següent:

Primer.-  Aprovar la relació provisional d’admesos/es i exclosos/es al concurs 
de mèrits  per cobrir,  amb caràcter temporal, quatre places de netejadors/es 
d’equipaments  municipals,  adscrites  al  grup  professional  Agrupacions 
Professionals de classificació segons l’article 76 del TREBEP, de la plantilla de 
personal de l’Ajuntament de les Borges Blanques i constitució d’una borsa de 
treball,  així  com  la  llista  provisional  d’exempts  de  realitzar  l’exercici  de 
coneixement de llengua catalana: 

Aspirants admesos:
Nom i cognoms aspirant DNI Prova de català

Sílvia Juncosa Arnaldo ****8083-R No exempta

Sílvia Miguel Viudez ****7525-R Exempta

Carmen Sánchez Fuentes ****1636-M No exempta

Anna Mª Molina Puigfel ****4111-P No exempta

Aurora Mª Giménez Vidal ****7185-G No exempta

Aspirants exclosos provisionalment: 
Nom i cognoms aspirant DNI Prova  de 

català
Observacions

Juana Jiménez Amador ****1971-N No exempta No  acredita  la  titulació 
escolar exigida

Núria Fernández Martínez ****5395-Y No exempta No aporta còpia del DNI
No acredita suficientment 
la titulació escolar exigida

Mercedes Martínez Galindo ****0509-X No exempta No  acredita  la  titulació 
escolar exigida

Hakima Ajjor ****4729-F No exempta No  acredita  la  titulació 
escolar exigida

Luísa Ropero Piñol ****7824-C No exempta No  acredita  la  titulació 
escolar exigida

Encarnación Giménez Orta ****5142-R No exempta No  acredita  la  titulació 
escolar exigida

 



 

Mercè Preixens Rufé ****8979-C No exempta No acredita suficientment 
la titulació escolar exigida

Segon.- Indicar que les aspirants disposen d’un termini de deu dies hàbils per 
presentar possibles reclamacions, a partir de l’endemà de la publicació de la 
present resolució al tauler electrònic de l’Ajuntament de les Borges Blanques i a 
la seu electrònica en l’enllaç https://seu-e.cat/web/lesborgesblanques

Tercer.-  Designar  com a membres del  Tribunal  qualificador  d’aquest  procés 
selectiu, a les persones que es detallen a continuació:

Càrrec Titular  Suplent

Presidenta Anna  Gallart  Oró,  secretària  de 
l’Ajuntament de les Borges Blanques

Lídia  Cabrero  Abad,  secretària 
interventora de l’Ajuntament d’Alfarràs

Vocal Albert  Quintillà  Benet,  Gerent 
d’Urbanisme  de  l’Ajuntament  de  les 
Borges Blanques

Núria  Guiu  Trullols,  administrativa  de 
l’Ajuntament de les Borges Blanques

Vocal Mireia Hernández Duran, cap del servei 
de neteja de l’Ajuntament de les Borges 
Blanques

Tere  Álvarez  Sanvisén,  administrativa 
de  l’Ajuntament  de  les  Borges 
Blanques

Vocal Míriam  Boixadera  Farnell,  funcionària 
del  Departament  d’Agricultura, 
Ramaderia,  Pesca  i  Alimentació,  a 
proposta per l’EAPC

Mª Teresa Ruera Delpueyo, funcionària 
del Consell Comarcal de les Garrigues, 
a  proposta per l’EAPC

Secretària Tere Garanto Solsona, administrativa de 
l’Ajuntament de les Borges Blanques

Sílvia  Batlle  Puig,  administrativa  de 
l’Ajuntament de les Borges Blanques

Quart.-  Convocar el Tribunal per a la seva constitució, el dia 11 de febrer de 
2019, a les 9:00 hores del matí a la Sala de Juntes de l’Ajuntament de les 
Borges Blanques, al C/ Carme, 21 de les Borges Blanques, on, les aspirants 
admeses que no hagin acreditat el nivell bàsic A2 de llengua catalana, queden 
convocades per aquest mateix dia, per la realització de la prova específica de 
llengua catalana a les 9:15 hores del matí, a la Sala de Juntes de l’Ajuntament  
de les Borges Blanques, al C/ Carme, núm. 21 de les Borges Blanques.

Per a la realització d’aquesta prova, el Tribunal estarà assistit per un assessor/a 
en  normalització  lingüística  designat/da  pel  Consorci  per  la  Normalització 
Lingüística.

Cinquè.- Notificar aquesta resolució a la representació del personal laboral de 
l’Ajuntament de les Borges Blanques.

Sisè.- Publicar aquest decret al tauler electrònic de l’Ajuntament de les Borges 
Blanques  i  a  la  seu  electrònica  en  l’enllaç 
https://seu-e.cat/web/lesborgesblanques, fent constar el següent: 
- Concedir un termini de 10 dies comptats a partir de l’endemà de la publicació 
del  llistat  provisional  d’admesos  i  exclosos  per  formular  reclamacions  i  fer 
esmenes. En cas que no se’n presentin, aquest llistat provisional esdevindrà 

 



 

definitiu sense necessitat d’ulterior acord ni publicació.
-  Concedir  un  termini  de  10  dies  comptadors  des  de  la  publicació  del 
nomenament dels membres del Tribunal a efectes de possibles reclamacions, 
als quals resulta d’aplicació els articles 23 i 24 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, 
de règim jurídic del sector públic a efectes d’abstenció i recusació. 

La qual cosa es fa pública per al general coneixement.

Les Borges Blanques, 19 de gener de 2019

L’Alcalde

Enric Mir i Pifarré
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