
 

 

ANUNCI 
 
Amb data 14 d’abril de 2011 es va convocar concurs públic per a la selecció d’un/a 
expert/a docent de lampisteria per a Grameimpuls, SA per tal de cobrir la jubilació 
parcial d’una treballadora de l’empresa. 
 
Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds i de conformitat amb l’establert a les 
bases de la convocatòria, es fa públic el següent: 
 
PRIMER.-  S’aprova provisionalment la relació de persones aspirants admeses i 
excloses per participar en les proves selectives. 
 
PERSONES ADMESES: 
 

1. Cuscò Martínez, Anna  
2. Grau Sebastià, Anna 
3. García Arnal, Òscar 

 
PERSONES EXCLOSES: 
 

1. Juan Carlos Vallespín Blanco (per no acreditar titulació requerida) 
2. Francisco José Bueno Ruiz. (per no estar en situació d’atur) 

 
 
SEGON.-  Les persones admeses que es relacionen a continuació que no acrediten el 
seu nivell de català estan convocades a una prova específica de català adequada al 
nivell requerit, segons es recull al punt 2e) de les bases de la convocatòria: 
 

1. Cuscò Martínez, Anna  
 
Es fixa com a data de realització de la prova de català el dia 7 de juny a les 9 hores a les 
oficines centrals de Grameimpuls, a Rafael Casanova, 40 de Santa Coloma de 
Gramenet.  
 
TERCER.-  S’acorda publicar la llista definitiva de persones admeses i excloses el dia 13 
de maig de 2011. 
 
QUART.-  Es determina que la data de realització de la prova que s’especifica al punt 
4.1. de les bases de la convocatòria serà el dia 21 de juny de 2011 a les 10:00 hores, a 
les oficines centrals de Grameimpuls, carrer Rafael de Casanova, 40 de Santa Coloma 
de Gramenet. 
 



CINQUÈ.- Es fa públic aquest anunci en el tauler i web de Grameimpuls, SA, així com a 
la web de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet. I, es dona un termini de deu 
dies hàbils, a partir de l’endemà d’aquesta publicació, per a subsanacions i possibles 
reclamacions.  
 
 
 
 
Santa Coloma de Gramenet, a 27 de maig de 2011.  
Mercedes López de Coca Millán, Secretària de l’òrgan de selecció. 
 
 


