
 

    
LLISTA PROVISIONAL D’ADMESOS I EXCLOSOS 

 
 
Dúnia Alzaga, Responsable de Recursos Humans de la Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme, 
com a Secretària de la Comissió de Selecció del procés per a la selecció de Personal 
d’Administració i Serveis per a Oficial de Recepció, per a la Fundació Tecnocampus, amb 
referència número S45/2016_PAS_OF_RE 
 
FA CONSTAR: 
 

1. Que, dins el termini de presentació establert, han estat rebudes 23 peticions de 
participació en l’esmentat procés de selecció. 

2. Que, una vegada verificat l’acompliment dels requisits indispensables, s’admet la 
participació dels següents candidats: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

3. S’exclouen als següents candidats per manca de mèrits o de justificants dels mateixos: 
 

CODI 
IDENTIFICATIU 

CANDIDAT 

C2017-0047 

C2017-0048 

CODI 
IDENTIFICATIU 

CANDIDAT 

 
Motiu d’exclusió provisional 

    C2017-0049 No adjunta els requisits indispensables 

C2017-0050 No adjunta els requisits indispensables 

C2017-0051 No adjunta el certificat de reconeixement de discapacitat 

C2017-0052 No adjunta el certificat de reconeixement de discapacitat 

C2017-0053 No adjunta el certificat de reconeixement de discapacitat 

C2017-0054 No adjunta els requisits indispensables 

C2017-0055 No adjunta els requisits indispensables 

C2017-0056 No adjunta el certificat de reconeixement de discapacitat 

C2017-0057 No adjunta el certificat de reconeixement de discapacitat 

C2017-0058 No adjunta el certificat de reconeixement de discapacitat 

C2017-0059 No adjunta el certificat de reconeixement de discapacitat 

C2017-0060 No adjunta el certificat de reconeixement de discapacitat 

C2017-0061 No adjunta els requisits indispensables 

C2017-0062 No adjunta el certificat de reconeixement de discapacitat 

C2017-0063 No adjunta el títol graduat escolar o títol superior 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Que els participants interessats, poden presentar les seves al·legacions i/o esmenes a 
aquesta llista provisional i/o aportació d’acreditacions complementàries a partir de la 
seva publicació i fins el dia 13/03/2017. 

5. Que, en cas de no haver cap al·legació passat aquest termini, la llista esdevindrà 
definitiva. 

6. Un cop valorats els mèrits dels candidats admesos, els que superin la puntuació mínima 
exigida, seran convocats a l’entrevista via correu electrònic o telefònicament. 
 

La qual cosa poso en públic coneixement als efectes escaients. 
 
 
 
 
 
 
Responsable de Recursos Humans  - Secretària de la Comissió de Selecció 
 
Mataró,  07 de març de 2017 
 

C2017-0071 No adjunta els requisits indispensables 

C2017-0072 No adjunta el certificat de reconeixement de discapacitat 

C2017-0073 No adjunta els requisits indispensables 

C2017-0074 No adjunta els requisits indispensables 

C2017-0075 No adjunta els requisits indispensables 

C2017-0076 No adjunta els requisits indispensables 


