
 
 

ANUNCI 

 

Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds per a la convocatòria de selecció d’un/a vigilant/a 
de venda no sedentària 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.-  La llista provisional de persones admeses i excloses per participar al procés de selecció. 

Persones ADMESES: 

Cognom i Nom 
Bo López, Oscar 
Canales Berenguer, Jose Antonio 
Carrion Maymon, Carlos 
Gonzalez Pintor, Maria del Pilar 
Hernández Hernández, Maria del Mar 
Herrera Ferret, Blai 
Lopez Lafuente, Lourdes 
Navarro Martín, Miguel Angel 
Torres Manzano, Noelia 

 

Persones EXCLOSES i motiu d’exclusió: 

DNI i/o Nº Registre 
Motiu 
d'exclusió 

38145393P (1) 
46685518A (1) 
47570504H (1) 
52206973D (1) 
52409537N (1) 
53397535E (1) (5) 
53835652N (2) (4) 
42/2022 (3) 

 

1 No acredita la sol·licitud Annex I 
2 No acredita la titulació conforme a l'apartat  2c) de les bases 
3 No acredita els documents del punt 2 de les bases 
4 No acredita  el nivell de llengua catalana conforme al punt 2d)  
5 No acredita el DNI, pasaporte o NIE 

 

 

 



 
 

 

 

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 enviar altra documentació 
acreditativa dels mèrits al·legats a seleccio@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 B1 de 
llengua catalana, a 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 gener en la seu de Can Xiquet, carrer Rafael de Casanova 40, 
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 4 de gener de 2023 

mailto:seleccio@grameimpuls.cat

