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Procés de selecció de personal 
Ajuntament de Constantí 

Maig del 2017 
 

Prova de coneixements de llengua catalana (nivell C1) 

ENGINYER TÈCNIC (BORSA) 
 
 
 

DNI Certificat aportat Equivalent Prova (X) 

39879917-X Certificat d’haver superat una prova de català en una altra Adminitració 
(1) No X 

43730316-W Certificat d’institut de secundària (nivell C1) Sí  

47626195-A Certificat d’institut de secundària (nivell C1) Sí  

47626196-G Certificat d’institut de secundària (nivell C1) Sí  

47633934-Z Certificat d’institut de secundària (nivell C1) Sí  

39903635-S Certificat d’institut de secundària (nivell C1) Sí  

78583003-F Certificat d’institut de secundària (nivell C1) Sí  

39689984-B Certificat d’aprofitament d’un curs de nivell C (EAPC) Sí  

47760952-A Certificat d’institut de secundària (nivell C1) Sí  

39907832-A Certificat d’institut de secundària (nivell C1) Sí  

39902896-N Certificat d’institut de secundària (nivell C1) Sí  

39907566-J Certificat d’institut de secundària (nivell C1) Sí  

47770112-D Certificat d’institut de secundària (nivell C1) Sí  

43731756-Q Certificat d’institut de secundària (nivell C1) Sí  

 
 

Total de proves previstes → 1 
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NORMATIVA DE REFERÈNCIA (Generalitat de Catalunya):  
 Decret 161/2002, d’11 de juny, sobre l’acreditació del coneixement del català i l’aranès en els 

processos de selecció de personal i de provisió de llocs de treball de les administracions públiques de 
Catalunya 

 Ordre VCP/491/2009, de 12 de novembre (DOGC 5511, del 23), per la qual es refonen i s’actualitzen 

els títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de coneixements de català de la Secretaria 
de Política Lingüística. 

 
 

1. 39879917-X.  

L’article 5 del Decret 161/2002 estableix el següent: 
“Exempcions en els processos de selecció 
Estan exemptes d’acreditar coneixements de llengua catalana en els processos de 
selecció de personal funcionari i de personal laboral fix, tenint en compte els nivells que 
preveu l’article 12: 

a) Les persones aspirants que amb la possessió del títol exigit com a 
requisit específic de participació a la convocatòria acreditin, amb aquest mateix 
títol, que tenen el nivell de coneixements exigit o superior, tenint en compte la 
disposició addicional 1 i el Decret 152/2001, de 29 de maig, sobre avaluació i 
certificació de coneixements de català. 

b) Les persones aspirants que hagin participat i obtingut plaça en 
processos anteriors de selecció de personal per accedir a la mateixa 
administració, en què hi hagués establerta una prova de català del mateix 
nivell o superior, o que hagin superat la prova esmentada en altres 
processos de la mateixa oferta pública d’ocupació.” 

 
Els certificats aportats per l’aspirant fan referència a processos de selecció d’altres 
administracions, i per tant no serveixen per acreditar el nivell de català en aquest procés. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Ramon Vidal Muntané 
Servei Comarcal de Català del Tarragonès (CNL Tarragona) 
Consorci per a la Normalització Lingüística 
 
Tarragona, 27 d’abril de 2017 


