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Procés de selecció de personal 
Ajuntament de Constantí 

Novembre del 2016 
 

Prova de coneixements de llengua catalana (nivell C1) 

AUXILIAR DE RÀDIO (BORSA) 
 
 

DNI Certificat aportat Equivalent Prova (X) 

39731888D — — X 

77787584C — — X 

47765357S Certificat d’institut de secundària (nivell C1) Sí  

39732270T Certificat d’institut de secundària (nivell C1) Sí  

48017295B — — X 

39700003W — — X 

47766104A Certificat d’institut de secundària (nivell C1) Sí  

39912980E Certificat d’institut de secundària (nivell C1) Sí  

39895199C Certificat d’institut de secundària (nivell C1) Sí  

39735880E Certificat de la DGPL (nivell de Suficiència - C) Sí  

39866764J Certificat de la DGPL (nivell de Suficiència - C)
(1)

 No X 

39918020W Certificat d’institut de secundària (nivell C1) Sí  

 Total de proves previstes → 5 

 

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) 39866764J 
 

Presenta un informe de resultats amb un apte d’una prova feta per obtenir el nivell C1. Al mateix 
document s’hi especifica el següent: “La impressió d’aquesta pàgina no és vàlida com a acreditació 
oficial de la qualificació obtinguda. Podeu obtenir un certificat provisional a les oficines de la 

Direcció General de Política Lingüística a Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona i Tortosa fins a la data 
d’expedició del diploma acreditatiu”. Per tant, només podrà obtenir l’exempció de fer la prova si 
presenta un certificat vàlid. 
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Servei Comarcal de Català del Tarragonès (CNL Tarragona) 
Consorci per a la Normalització Lingüística 
 
Tarragona, 10 de novembre de 2016 


