
 

 
 

ANUNCI 
 
En el procés de selecció 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.-  Els resultats de la prova específica realitzada el passat dia 2 d’octubre de 2020 són:  
 
 

Nº Registre Resultats Nº Registre Resultats Nº Registre Resultats 
40-2020 No presentat/da 52-2020 No presentat/da 63-2020 7,63 
41-2020 No presentat/da 53-2020 No presentat/da 64-2020 No presentat/da 
42-2020 No presentat/da 54-2020 11,05 65-2020 No presentat/da 
43-2020 No presentat/da 55-2020 No presentat/da 66-2020 No presentat/da 
44-2020 4,97 56-2020 No presentat/da 68-2020 No presentat/da 
45-2020 No presentat/da 58-2020 No presentat/da 69-2020 No presentat/da 
46-2020 7,59 59-2020 9,66 70-2020 10 
47-2020 No presentat/da 60-2020 No presentat/da 71-2020 6,67 
48-2020 12,65 61-2020 No presentat/da 72-2020 8,37 
50-2020 No presentat/da 62-2020 No presentat/da 73-2020 No presentat/da 

    74-2020 No presentat/da 
 
        

Segons estableixen les bases de la convocatòria, en el punt 6.1.1 (primer exercici), les persones 
que no assoleixin un mínim de 10 punts seran eliminades del procés de selecció.  
 
 

SEGON.-   Els resultats de la prova psicotècnica, en concret del model COMPETEA de TEA 
edicions, per aquelles persones que han superat la prova específica són:   

Nº Registre Resultat 
  

48/2020 Apte/a 
54/2020 No apte/a 
70/2020 Apte/a 

 

Aquesta prova psicotècnica puntua amb un màxim de 99 punts, i es qualifiquen d’aptes les 
persones que assoleixin una puntuació mínima de 35 punts, tal com s’estableix al punt 6.1.2. de 
les bases de la convocatòria. 

 

 

 



 

 

 

TERCER.- Es convoca a una entrevista per videoconferència les persones que han superat la 
prova específica i la prova psicotècnica. Prèviament les persones candidates rebran un enllaç 
per connectar-se a la plataforma Gotomeeting en l’hora indicada. 
 
 
 

Nº registre Dimarts 
20 d’octubre de 2020 

48-2020 10:00h 
70-2020 10:45h 

 
 
QUART.-  Es fa públic aquest anunci en el tauler i web de Grameimpuls, SA i de l’Ajuntament de 
Santa Coloma de Gramenet. 
 
 
 
 
 
 
Elisabet Asensio Sánchez, Secretaria de l’òrgan de selecció 
Santa Coloma de Gramenet, a 13 d’octubre de 2020.  


