
 
 

ANUNCI 

 

Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds per a la convocatòria de selecció d’un/a Tècnic/a 
de formació i gestió mitjançant concurs, per a l’estabilització de l’ocupació temporal,  i de 
conformitat amb l’establert a les bases de la convocatòria, es fa públic el següent: 

 

PRIMER.-  Es publica la llista provisional de persones admeses i excloses per participar en el procés 
de selecció: 

Persones ADMESES: 

Cognom i Nom 
Aparicio Martínez, Ester 
Baena Guzmán, Rosa 
Buitrago Nat, Gemma 
Cabot Amargos, Ariadna 
Figuerola García, Vanessa 
Fonfria Sevilla, Venanci 
Granger Montón, Anna 
Pérez Dacal, Sheila 
Sánchez Calonge, Carles 
Sánchez Somoza, Carla 
Soto Rosel, Inmaculada 

 

Persones EXCLOSES i motiu d’exclusió: 

     
DNI  Motiu d'exclusió 

23858168S (1) 
43510165F (2) 
46363853Q (1) (6) (5) 
46761425X (1) 
53313642X (1) 
36/2022 (1) (2) (3) (4) (6) 
  

 
(1) No acredita la sol·licitud Annex I 
(2) No acredita la titulació conforme a l’apartat 2c). de les bases 
(3) No acredita el DNI, passaport, NIE 
(4) No acredita  el nivell de llengua catalana conforme al punt 2d). 
(5) No acredita currículum vitae 
(6) No acredita el punt 2j de les bases  

 
 
 



 
 
 
SEGON.-  Atès l’establert al 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 de la publicació d’aquest anunci, 
per a esmenes i reclamacions.  

En aquest període d’esmenes, les persones candidates podran afegir altra documentació 
acreditativa dels mèrits al·legats a selecció@grameimpuls.cat. 

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 convoca a les persones candidates que  no disposin de l’acreditació de nivell C1 de 
llengua catalana, una prova específica de català adequada a aquest nivell, que tindrà una durada 
de 1,30 hores aproximadament i es qualificarà com a apte/a o no apte/a. Les persones aspirants 
que no superin la prova restaran excloses del procés selectiu.  

La prova es realitzarà el dia 13 de febrer en la seu de la UNED (Universitat Nacional d’Educació a 
Distància) en Prat de la Riba, 171 (Recinte Torribera) 08924 Santa Coloma de Gramenet, a les 10 
hores.  

 

QUART.- Es fa públic aquest anunci en la web de Grameimpuls, SA.  

 

 

Santa Coloma de Gramenet, a 18 de gener de 2023 


