
 
 

ANUNCI 

 

Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds per a la convocatòria de selecció d’un/a tècnic/a 
auxiliar informàtic 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 noms 
Carmona Carmona Antonio 
Lluelles Calleja, René 
Martínez Torra Adrià 
Prado Oca Marc 
Ramirez Hinojosa Jaime 
Sánchez Villegas David 
Suárez García Cristian 

 

Persones EXCLOSES i motiu d’exclusió: 

 
DNI Motiu d'exclusió 

47592929H (1) 
  

1 No aporta document acreditatiu del nivell C1 de català 
 

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 C1 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.  

 

mailto:seleccio@grameimpuls.cat


 
 

 
 
La prova es realitzarà el dia 13 de febrer en la seu de (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 4 de gener de 2023 


