
 

 

 

ANUNCI 
 
 
Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds per a la convocatòria de selecció d’un/a 
administratiu/va de justificacions,  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): 
 
207 / 16 240 / 16 281 / 16 

209 / 16 242 / 16 284 / 16 

212 / 16 243 / 16 288 / 16 

217 / 16 247 / 16 291 / 16 

220 / 16 248 / 16 295 / 16 

225 / 16 250 / 16 300 / 16 

226 / 16 262 / 16 303 / 16 

232 / 16 265 / 16 304 / 16 

234 / 16 269 / 16 311 / 16 

235 / 16 270 / 16 312 / 16 

239 / 16 276 / 16 317 / 16 

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

 
219 / 16 1,2 

222 / 16 2 

229 / 16 2 

275 / 16 2 

287 / 16 2 

293 / 16 2 

326 / 16 2 

328 / 16 2 

 
1 No reuneix els requisits d’acord amb l’establert en el punt 2c) de les bases de la 
convocatòria. Falta acreditar la formació requerida. 
 
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 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. 
 
 
TERCER.- Es fa públic aquest anunci en el tauler i web de Grameimpuls, SA. 
 
 
 
 
 
 
Santa Coloma de Gramenet, a 21 d’octubre de 2016.  
 
 


