ANUNCI
Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds per a la convocatòria de selecció d’un/a tècnic/a
de serveis en línia, 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 al procés de selecció.

PERSONES ADMESES (nº de registre de la sol·licitud):
2373503
2374555
2386258
2375599
2413191
2453456
2465113

PERSONES EXCLOSES (nº de registre de la sol·licitud i motiu d’exclusió):
2375515 (1)
2421864 (1)
2427298 (1)
2432580 (2)
2424343 (3)
2370536 (3)
2386217 (3)
2410485 (3)
2375858 (3)
2424253 (3)
2466705 (3)
2460712 (4)
2376548 (1) (2) (3)
2399372 (2) (3)
2436329 (2) (3)
2442353 (2) (3)
2427028 (2) (3)
2465906 (2) (3)

(1) No

adjunta la sol·licitud d'admissió a convocatòries

(2) No

aporta document acreditatiu del nivell C1 de català

(3) No

disposa de la titulació relacionada amb els àmbits de les funcions del lloc de
treball, segons l’establert al punt 2.c de les bases de la convocatòria

(4) No

aporta títol universitari de grau o equivalència universitària conforme al
punt 2.c de les bases de la convocatòria

SEGON.- Les persones excloses que vulguin presentar alguna documentació ho hauran de fer a
través de la web de Grameimpuls, iniciant sessió amb l’usuari i contrasenya que van rebre, i pujar la
documentació requerida a l’apartat de “Les meves dades/Documentació”.
TERCER.- D’acord amb el punt 5 de les bases de la convocatòria, es dona un termini de deu dies
hàbils (comptabilitzats de dilluns a divendres), a partir de l’endemà d’aquest anunci, per a esmenes
i possibles reclamacions. No es consideraran hàbils els dies de l’11 al 14 d’abril, ambdós inclosos.
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.
QUART.- Es fa públic aquest anunci en la web de Grameimpuls, SA.

Santa Coloma de Gramenet, a 6 d’abril de 2022

