
 

 

 

ANUNCI 
 
 
Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds per a la convocatòria de selecció d’un/a 
tècnic/a d’empreses,  i de conformitat amb l’establert a les bases de la convocatòria, es fa 
públic el següent: 
 
PRIMER.-  La relació provisional de persones admeses i excloses per participar en el procés de 
selecció. 
 
PERSONES ADMESES (nº de registre de la sol·licitud): 
210 / 16 279 / 16 

214 / 16 280 / 16 

215 / 16 285 / 16 

228 / 16 292 / 16 

238 / 16 297 / 16 

246 / 16 299 / 16 

251 / 16 306 / 16 

254 / 16 307 / 16 

259 / 16 320 / 16 

263 / 16 324 / 16 

272 / 16 329 / 16 

273 / 16 330 / 16 

277 / 16 331 / 16 

 
PERSONES EXCLOSES (nº de registre de la sol·licitud): 

 
224 / 16 2 

253 / 16 1 

255 / 16 2 

298 / 16 2 

 
 
1 No reuneix els requisits d’acord amb l’establert en els punts 2a) i 2b) de les bases de la 
convocatòria. Falta acreditar fotocòpia del DNI, passaport, NIE o qualsevol altre document 
oficial que acrediti la seva nacionalitat i edat. 
 
2 No reuneix els requisits d’acord amb l’establert en el punt 2d) de les bases de la 
convocatòria, estar en possessió del certificat de català de nivell C. 

 
  

 
 



 

 
 
SEGON.-  D’acord amb l’establert al punt 2d) de les bases de la convocatòria, es convoca a les 
persones aspirants que no disposin del certificat de nivell C de llengua catalana a una prova 
específica adequada a aquest nivell, el proper dia 9 de novembre de 2016, a les 10 del matí, a  
les oficines centrals de Grameimpuls, SA, al carrer Rafael de Casanova, 40 de Santa Coloma de 
Gramenet. 
 
 
TERCER.- D’acord amb el punt 5 de les bases de la convocatòria, es dóna un termini de cinc 
dies hàbils (comptabilitzats de dilluns a divendres), 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 o, en el seu cas, un cop es resolguin totes les fórmules en temps i 
forma. 
 
 
QUART.- Es fa públic aquest anunci en el tauler i web de Grameimpuls, SA. 
 
 
Santa Coloma de Gramenet, a 27 d’octubre de 2016. 


