
 

 

ANUNCI 
 
 
Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds per a la convocatòria de selecció de personal 
d’un/a tècnic/a de comunicació  i de conformitat amb l’establert a les bases de la 
convocatòria, es fa públic el següent: 
 
PRIMER.-  La relació provisional de persones admeses i excloses per participar en el procés de 
selecció. 
 
PERSONES ADMESES (nº de registre de la sol·licitud): 
 

004-2019 021-2019 044-2019 071-2019

006-2019 022-2019 045-2019 072-2019

007-2019 023-2019 047-2019 073-2019

008-2019 024-2019 050-2019 075-2019

009-2019 030-2019 051-2019 076-2019

010-2019 031-2019 052-2019 077-2019

011-2019 032-2019 054-2019 078-2019

012-2019 033-2019 055-2019 080-2019

014-2019 034-2019 059-2019 081-2019

015-2019 035-2019 060-2019 084-2019

016-2019 039-2019 061-2019 085-2019

017-2019 041-2019 062-2019 086-2019

018-2019 042-2019 063-2019 087-2019

020-2019 043-2019 066-2019 088-2019

067-2019 090-2019  
 
PERSONES EXCLOSES (nº de registre de la sol·licitud): 
 

 

 

029-2019 (1) (2) 

046-2019 (1) (2) 

053-2019 (2) 

056-2019 (1) 

065-2019 (2) 

074-2019 (1) 

 

 

 

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. 
 

 
 

 



 

 
 
 
 
SEGON.-  D’acord amb el 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 d’aquest anunci, per 
a esmenes i possibles reclamacions.  
 
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 aspirants que no disposen del certificat de català de nivell 
C1 a una prova específica, el proper dia 14 de febrer de 2019, a les 9 del matí, en la seu de 
Grameimpuls, a Rafael de Casanova, 40 de Santa Coloma de Gramenet. 
 
 
QUART.- 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 5 de febrer de 2019 


