
ANUNCI

Amb data 16 de desembre de 2011 es va convocar concurs públic per a la selecció 
d’un/a administratiu/va de justificacions per a Grameimpuls, SA.

Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds i de conformitat amb l’establert a les 
bases de la convocatòria, es fa públic el següent:

PRIMER.-  S’aprova  provisionalment  la  relació  de  persones  aspirants  admeses  i 
excloses per participar en les proves selectives.

PERSONES ADMESES:
43536633W
53333630B
52406213T
33929084J
52392313S
52408611Y
38796324Q
40982433K
28731460K
38854319M

PERSONES EXCLOSES:
Y1101289V
77606239F
44014267H
46053171H
47276489N
76024744S
77320550R
38834201N

SEGON.-  Les persones admeses que es relacionen a continuació que no acrediten el 
certificat  de  nivell  C  de  català  estan  convocades  a  una  prova  específica  de  català 
adequada a aquets nivell, segons es recull al punt 2e de les bases de la convocatòria:

1. 28731460K     



Es fixa com a data de realització de la prova de català el dia 28 de febrer a les 10 hores  
a les oficines centrals de Grameimpuls,  a Rafael  Casanova,  40 de Santa Coloma de 
Gramenet. 

TERCER.-  S’acorda publicar la llista definitiva de persones admeses i excloses el dia 16 
de febrer de 2012.

QUART.-  Es determina que la data de realització de la prova que s’especifica al punt 
4.1. de les bases de la convocatòria serà el dia 13 de març de 2012 a les 10 hores a les  
oficines  centrals  de  Grameimpuls,  a  Rafael  Casanova,  40  de  Santa  Coloma  de 
Gramenet. 

CINQUÈ.- Es fa públic aquest anunci en el tauler i web de Grameimpuls, SA, així com a  
la web de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet. I, es dona un termini de deu 
dies hàbils, a partir de l’endemà d’aquesta publicació, per a subsanacions i possibles 
reclamacions. 

Santa Coloma de Gramenet, a 15 de febrer de 2012. 
Marta López Carmona, Secretària de l’òrgan de selecció.


