
CONVOCATÒRIA Proves de  Català,  Castellà i  Psicotècnic  

D’acord amb les Bases que regeixen el procés selectiu  es convoquen a  les proves de Català, i  Castellà,  exclusives 

per als aspirants que no han acreditat disposar el nivell requerit. 

En atenció al fet de les properes  festes de setmana santa i  l’elevat nombre d’aspirants que són de fora del municipi, 

i als efectes que els aspirants puguin programar amb temps l’assistència a les proves és convoca simultàniament  les 

proves del psicotècnic, entenent que resta condicionat a la superació de les proves de llengües. 

Així mateix, donat l’elevat nombre d’aspirants que han de realitzar les proves , per tal de garantir la realització de les 

proves amb les millor condicions, les proves de llengües i psicotècnic es realitzaran a l’edifici de l’ajuntament de la 

Secuita c/ S. Cristòfol 2. 

1.- Proves de  Català  i Castella   
Català nivell C   per a plaça de Director –Gerent, i Mestre d’educació infantil, i Tècnic 

dia dia 22 d’abril de 2014- Dimarts  mati  

Hora d’inici de les proves  9:00 (al finalitzar les acreditacions) 

Resultats  Es preveu fer públic els resultats a l’ultima hora de dimarts  

 

Català nivell  B   per a plaça d’ operari  

dia dia 22 d’abril de 2014- Dimarts tarda   

Hora d’inici de les proves  15:30 (al finalitzar les acreditacions) 

Resultats  Es preveu fer públic els resultats a l’ultima hora de dimecres   

 

Castellà  nivell intermedi per a aspirants que no tenen nacionalitat espanyola  

Hora d’inici de les proves  17: 30 (al finalitzar la prova de català ) 

Resultats  Es preveu fer públic els resultats conjuntament amb la prova de català  

 

Normes comunes a les  Proves de  Català  i Castella   

Lloc Ajuntament  de la Secuita c/ S. Cristòfol 2 

Hora de presentació Mitja hora abans de la prova  

Hora d’inici de les proves  al finalitzar les acreditacions 

Altres   Els aspirants hauran de portar el DNI i bolígraf 

 

2.- Psicotècnic-  
per a plaça de Director –Gerent, i Mestre  dia 23 d’abril de 2014-Dimecres   

Per a Tècnic dia 24 d’abril de 2014-Dijous  

Per a operari  dia 25 d’abril de 2014- Divendres 

 

Normes comunes a la Prova psicotècnica   

Lloc Ajuntament  de la Secuita c/ S. Cristòfol 2 

Hora de presentació 8:30 h. 

Hora d’inici de les proves  9:00 (al finalitzar les acreditacions) 

Altres   Els aspirants hauran de portar el DNI i bolígraf 

Resultats  A partir de dimecres dia 30 d’abril  

 

 

ANNEX 
 
ASPIRANTS QUE HAN DE REALITZAR LES PROVES DE CATALÀ 
 

  

NIVELL B  a les 15.00 hores 
     OP-50 39694200M 

OP-52 38407071S 



OP-53 38429478C 

OP-18 39670886A 

OP-8 39732899P 

OP-7 10086866D 

OP-32 39890626R 

OP-59 X4516867N 

OP-40 72494091T 

OP-36 39693360Y 

OP-6 39678916Y 

OP-26 39735331W 

OP-22 39868806P 

OP-13 39736913C 

OP-31 47766489C 

OP-27 46423743Z 

OP-38 39724372Z 

OP-39 47178803F 

OP-56 39662582W 

OP-10 Y2205237B 

OP-19  39702323E 

OP-15 39650326M 

OP-2 39663894A 

OP-3 39659825M 

OP-25 39722112P 

OP-58 39734511X 

OP-42 39677990T 

OP-24 39719994Y 

OP-33 39683990C 

OP-43 39677727J 

OP-51 39699384G 

OP-35 39676616Y 

 
NIVELL C  a les 9.00  

TE-59 39711847R 

TE-27 17750373P 

TE-22 39698423D 

TE-12 48001657J 

ME-27 48281621K 

DI-9 35112423W 

 

ASPIRANTS QUE HAN DE REALITZAR LA PROVA DE CASTELLÀ 

OP -10 Y 2205237B 

OP- 59 X4516867N 

Tots els aspirants podran presentar fins el dia de la prova un certificat o document acreditatiu que disposen del nivell 

sol·licitat per a la plaça. En aquest cas no caldrà que realitzin l’examen. 

 


