
  

Ajuntament de Badia del Vallès 

Avinguda Burgos s/n, Badia del Vallès. 08214 (Barcelona). Tel. 937182216. Fax: 937182042 

 

DILIGÈNCIA RESULTATS CONEIXEMENT LLENGUA CATALANA DEL PROCÉS 
SELECTIU D’UN/A TÈCNIC/A MITJÀ/ANA DE MEDI AMBIENT I SALUT 
AMBIENTAL DE L’AJUNTAMENT DE BADIA DEL VALLÈS 

 

En Badia del Vallès, el dia 9 de marc de 2021 a les 10.00 hores, a les dependències 
municipals, i com a primera prova selectiva per al nomenament com a funcionari/ària 
interí/ina d’un/a TÈCNIC/A MITJÀ/ANA DE MEDI AMBIENT I SALUT AMBIENTAL , 
Grup A2, mitjançant concurs oposició lliure, la convocatòria de la qual fou publicada en 
el DOGC núm. 8294 de 14 de desembre de 2020, han estat citats la Tècnica de 
l’Oficina del Consorci de Normalització Lingüística del Servei Local de Català de Badia 
del Vallès i els/les aspirants que han sol·licitat participar a les esmentades proves 
selectives i que no han presentat la justificació d’estar en possessió del certificat 
acreditatiu  de coneixement de la llengua catalana, nivell C1, que s’exigeix en les 
bases de la convocatòria; per tal d’efectuar la primera prova de l’oposició: prova de 
coneixement de la llengua catalana de les bases de la convocatòria, equivalent a 
coneixements de nivell C de la Direcció General de Política Lingüística. 

 

Els/Les aspirants que no han presentat l’esmentada acreditació són els/les següents i 
els seus resultats són: 

 

COGNOMS NOM RESULTAT 

GONZALEZ NARANJO VICTOR No presentat 

TRIGO GALLARDO LAURA No presentat 

CARRIEDO ROMAN LAURA Exempta 

 

L’aspirant Laura Carriedo Roman, abans de l’inici de la prova, presenta instància 
aportant el certificat nivell C1 de Català, i el Tribunal la declarà exempta de la prova. 

La resta d’aspirants, i de conformitat amb el que es disposa a la base 8.1 que la prova 
de coneixement de la llengua catalana és de caràcter obligatori i eliminatori, com que 
no han comparegut per  a la realització de la prova en la data, l’hora i el lloc en que 
han estat convocats queden exclosos automàticament del procés selectiu.  

 

 

La Secretaria del Tribunal Qualificador 
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