
 

 
ANUNCI 

 
En el procés de selecció d’un/a tècnic/a delegat/da de protecció de dades,  i de conformitat 
amb l’establert a les bases de la convocatòria, es fa públic el següent: 
 
PRIMER.-  Els resultats de la prova de nivell C1 de català realitzada el passat dia 25 de juny  són 
els següents:  
 

Nº Registre  Resultats 
 

19-2020  No presentat/da 
23-2020  No presentat/da 

 27-2020             No apte/a 
33-2020  No presentat/da 
34-2020  No presentat/da 
35-2020  No presentat/da 

   
 
SEGON.-  La relació definitiva  de persones admeses i excloses per participar en el procés de 
selecció. 
 
PERSONES ADMESES (nº de registre de la sol·licitud): 

   

18-2020 26-2020 32-2020 

20-2020 28-2020 36-2020 
21-2020 29-2020 37-2020 

24-2020 30-2020 38-2020 
25-2020 31-2020 39-2020 

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

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

TERCER.- Es determina com a data per a la realització de la prova especifica i del psicotècnic, 
segons s’indica al punt 6.1. de les bases de la convocatòria, el dia 7 de Juliol de 2020, de 10:00 
a 12:30 hores 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. 

17-2020 (1) 

19-2020 (2) 

22-2020 (1) 

23-2020 (2) 

27-2020 (2) 

33-2020 (2) 

34-2020 (2) 

35-2020 (2) 

  



 

 
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 30 de juny de 2020 


