
 

 

ANUNCI 
 
Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds per a la convocatòria de selecció de personal 
d’un/a Assessor/a Jurídic/a,  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): 

40-2020 52-2020 63-2020 

41-2020 53-2020 64-2020 

42-2020 54-2020 65-2020 

43-2020 55-2020 66-2020 

44-2020 56-2020 70-2020 

45-2020 58-2020 71-2020 

46-2020 59-2020 72-2020 

47-2020 60-2020 73-2020 

48-2020 61-2020 74-2020 

50-2020 62-2020  
   

 

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

49-2020 (2) 

51-2020 (2) 

57-2020 (2) 

67-2020 (2) 

68-2020 (2) 

69-2020 (2) 

 
SEGON.-  D’acord amb el punt 5 de les bases de la convocatòria, es dona un termini de cinc dies 
hàbils (comptabilitzats de dilluns a divendres), a partir de l’endemà d’aquest anunci, per a 
esmenes 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.- Les persones que no puguin acreditar el nivell de català requerit,  seran convocades a 
realitzar la prova específica de català, que tindrà lloc el dia 23 de setembre de 2020 a les 
10:00h a l’edifici de la UNED (Universitat Nacional d´Educació a Distància) en Prat de la Riba, 
171  (Recinte Torribera) 08924 Santa Coloma de Gramenet. Es recomana arribar 15 minuts 
abans de l’hora d’inici de la prova. 

(2) No aporta certificat de català de nivell C1 conforme a l’establert al 
punt 2d) de les bases de la convocatòria. 
 



 

 
QUART.- Per tal d’evitar el risc de contagi per COVID-19, s’adopten les mesures de  prevenció i 
higiene necessàries per a la realització de les proves durant tot procés. Així doncs, les persones 
candidates que es presentin a la prova han de portar obligatòriament mascareta i, 
preferiblement, bolígraf propi.  
 
CINQUÈ.- Es fa públic aquest anunci en el tauler i web de Grameimpuls, SA i de l’Ajuntament de 
Santa Coloma de Gramenet. 
 
 
Santa Coloma de Gramenet, a 9 de setembre de 2020 


