
 

 

 

ANUNCI 
 
 
 
Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds per a la convocatòria de selecció per 
constituir una borsa de treball de personal tècnic de l’àmbit de l’ocupació i el foment 
empresarial,  i de conformitat amb l’establert a les bases d’aquesta convocatòria, es fa 
públic el següent: 
 
PRIMER.-  Es constitueix l’òrgan de selecció d’acord amb el punt 3 de les bases de la 
convocatòria. 
 
SEGON.-  S’aprova provisionalment la relació de persones aspirants admeses i excloses 
per participar en el procés de selecció. 
 
PERSONES ADMESES: 
 

11066814L 38101219V 43565292A 46711745X 53071102M 

25464242E 38116565E 44008905S 46719115C 53071118K 

25586458Q 38148082Y 44018579Y 46721455Z 53076862S 

33495616A 38425950B 44020560D 46746390V 53077450J 

33920709X 38444935K 44190994J 47164261R 53078471Z 

33922383M 38448361C 44424568E 47276002P 53078471Z 

33927642C 38456245S 44992159L 47279550Z 53080956S 

33928222W 38461655C 45494701B 47655324Z 53081057R 

33928977K 38499315Y 46053171H 47806126M 53081741N 

33929762R 38832091H 46064679A 49270316S 53083772W 

33939958P 38864738M 46231314A 52391458B 53085788V 

33959360K 39183870N 46241427L 52391968S 53086257A 

33966764L 40978076B 46241668F 52392613Q 53286955A 

34738209K 40994343V 46349274L 52393857H 53327014L 

35022468T 43172251D 46355223B 52395741Q 53327954Q 

35100118W 43391401S 46361353T 52395741Q 53332744E 

36140593A 43451038J 46455662D 52403517H 72026892t 

36512519L 43452695Z 46685962X 52405348D 72550214A 

36937386F 43459366S 46686469B 52405469S 72552070L 

36978547K 43504414Y 46709002G 52408534K 76725030C 

37331527C 43527040T 46710917X 52409571T 77303824L 

37384840L 43530284R 46711205E 53066287C 77833342P 

37389070V 43550421J 
   



 

 
 
PERSONES EXCLOSES: 
 

16591393K Sol·licitud fora de termini 

44000799M Sol·licitud fora de termini 

46713682S No lliura justificant de tramesa en Correus dins del termini 

46732687E No lliura justificant de tramesa en Correus dins del termini 

78082463Q Sol·licitud fora de termini 

       
 
SEGON.-  D’acord amb el punt 5 de les bases de la convocatòria, es dóna un termini de 
cinc dies hàbils, a partir de l’endemà d’aquest anunci, per a subsanacions i possibles 
reclamacions. La llista provisional s’elevarà a definitiva sense necessitat de nova 
publicació si no es presenten reclamacions. 
 
 
TERCER.- Es determina com a data per a la realització de la prova especificada al punt 6.1 de 
les bases de la convocatòria el dia 26 de juny de 2015 a les 8:00 hores a la seu de l’UNED, 

carrer Prat de la Riba, 171 de Santa Coloma de Gramenet. Es realitzarà en primer lloc el 
primer exercici de la prova, i a continuació es procedirà amb el segon exercici específic 
per a cada categoria, amb un descans de 15 minuts entre cada prova. 
 
Per a les persones que es presenten a més d’un lloc de treball, s’informa que els 
horaris de cada exercici seran els següents: 
 

 Recepció dels participants a les 8 
 Primer exercici de la prova a les 8:30  
 Exercici específic de tècnic/a d’ocupació a les 9:30 
 Exercici específic de tècnic/a d’intermediació a les 11:15 
 Exercici específic de tècnic/a d’empreses a les 13:00 

 
 
QUART.-  Es fa públic aquest anunci en el tauler i web de Grameimpuls, SA.  
 
 
 
 
 
 
Santa Coloma de Gramenet, a 17 de juny de 2015.  
Mercedes López de Coca Millán, Secretària de l’òrgan de selecció. 
 
 


