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AJUNTAMENT DE LES BORGES BLANQUES

Edicte d’esmena d’errors

S’ha detectat un error en l’edicte publicat en el BOP núm. 233 de 3 de desembre de 2018, relatiu a l’ anunci
de  convocatòria  de  procés  selectiu  per  cobrir,  amb  caràcter  temporal,  quatre  places  de  netejadors/es
d’equipaments municipals i constitució d’una borsa de treball

A la base 3.2, apartat E, on diu
E. Coneixements de la llengua catalana: Les persones candidates han d’acreditar estar en possessió del
certificat  de  català  de  nivell  de  suficiència,  nivell  A2  (abans  A),  expedit  per  la  Secretaria  de  Política
Lingüística, o equivalent. 

Les persones aspirants que no tinguin el certificat de català del nivell de suficiència exigit, seran convocades
per  tal  de realitzar  una  prova específica  de català  adequada a aquest  nivell,  amb caràcter  obligatori  i
eliminatori, la qual es qualificarà d’apte/a o no apte/a.

Per  realitzar  aquesta  prova,  el  tribunal  comptarà  amb  l’assessorament  de  tècnics  especialitzats  en
normalització lingüística.

Hi ha de dir:
E. Coneixements de la llengua catalana: Les persones candidates han d’acreditar estar en possessió del
certificat de català de nivell bàsic, nivell A2 (abans A), expedit per la Secretaria de Política Lingüística, o
equivalent. 

Les persones aspirants que no tinguin el certificat de català del nivell bàsic exigit, seran convocades per tal
de realitzar una prova específica de català adequada a aquest nivell, amb caràcter obligatori i eliminatori, la
qual es qualificarà d’apte/a o no apte/a.

Per  realitzar  aquesta  prova,  el  tribunal  comptarà  amb  l’assessorament  de  tècnics  especialitzats  en
normalització lingüística.

La qual cosa es fa pública per al general coneixement.

Aquesta correcció obre el període per la presentar sol·licituds de participació en el procés selectiu, de vint
dies naturals per  a la presentació d'instàncies, a comptar  de l'endemà de la publicació d'aquest  anunci
d'esmena.

Les  bases  integres  de  la  convocatòria  es  poden  trobar  a  la  web  municipal  en  el  següent  enllaç:
https://www.seu-e.cat/es/web/lesborgesblanques

Les Borges Blanques, 3 de desembre de 2018 
L’alcalde, Enric Mir i Pifarré
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