
 

Anunci de relació definitiva d’admesos i exclosos al procés selectiu per 
cobrir una plaça de peó de la brigada, adscrit al servei de neteja viària, 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  una  plaça  de  peó  de  neteja  viària,  adscrita  al  grup  professional 
Agrupacions Professionals de classificació segons l’article 76 del TREBEP, de 
la  plantilla  de  personal  laboral  de  l’Ajuntament  de  les  Borges  Blanques  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. 48/2019 de 7 de febrer de 2019,  s’ha 
resolt el següent:

Primer.-   Estimar correcta la documentació presentada pel Sr. Maurici Larré 
Aldabó, amb DNI núm. 40887116-Q que acredita que amb data 09 d’octubre de 
1980 li va ser expedit el títol de Certificat Escolar.

Segon.- Aprovar la relació definitiva d’admesos exclosos i al concurs de mèrits 
per cobrir, amb caràcter temporal, una plaça de peó de neteja viària, adscrita al 
grup professional Agrupacions Professionals de classificació segons l’article 76 
del TREBEP, de la plantilla de personal laboral 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

Jaume Tió Queralt ****5496-Q No exempt

Maurici Larré Aldabó ****7116-Q No exempt

Aspirants exclosos provisionalment: 
Nom i cognoms aspirant DNI Prova de català Observacions

Houssain Khanchouche ****3766-S No exempt No  acredita  la  titulació 
escolar exigida

Lluís Cortés Cortés ****3693-C No exempt No acredita  suficientment  la 
titulació escolar exigida

Hassan Bourkrouna Jarrar ****2217-L No exempt No  acredita  la  titulació 
escolar exigida

Marc Aguilar Pifarré ****0012-T No exempt No acredita  suficientment  la 
titulació escolar exigida

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

Tercer.- Mantenir la convocatòria del 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.

Quart.- 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.

Cinquè.- Donar  compte  al  Ple  de  l’Ajuntament  d’aquesta  resolució  en  la 
propera sessió ordinària que tingui lloc per al seu coneixement. 

La qual cosa es fa pública per al general coneixement.

Les Borges Blanques, 7 de febrer de 2019

L’Alcalde

Enric Mir i Pifarré
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