
 
LLISTA DEFINITIVA D’ADMESOS/ES I EXCLOSOS/ES 

 
Referència: S36/2019_PAS_OF_GA 

 
Gestió de persones de la Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme, com a Secretaria de la 
Comissió de Selecció del procés per a la selecció de Personal d’Administració i Serveis d’OFICIAL 

DE GESTIÓ ACADÈMICA, per a la Fundació Tecnocampus, amb referència número: 
S36/2019_PAS_OF_GA 
 
ACORDA: 
 

1. Que en data 24 de setembre de 2019 van ser publicades les llistes provisionals 
d’admesos i exclosos del procés de selecció de Personal d’Administració i Serveis. 
 

2. Que, finalitzat el període d’al·legacions preceptiu i considerades les al·legacions i 
aportacions presentades, es procedeix a l’esmena de participació, amb el qual s’emet la 
següent llista definitiva de candidats/es admesos/es a participació. 
 

ID 
Admesos/es  

ID 
Admesos/es 

S36_2019_1  S36_2019_30 

S36_2019_2  S36_2019_31 

S36_2019_3  S36_2019_32 

S36_2019_5  S36_2019_33 

S36_2019_6  S36_2019_34 

S36_2019_8  S36_2019_35 

S36_2019_9  S36_2019_36 

S36_2019_11  S36_2019_37 

S36_2019_13  S36_2019_38 

S36_2019_14  S36_2019_39 

S36_2019_15  S36_2019_40 

S36_2019_16  S36_2019_42 

S36_2019_17  S36_2019_43 

S36_2019_18  S36_2019_44 

S36_2019_19  S36_2019_46 

S36_2019_20  S36_2019_47 

S36_2019_21  S36_2019_48 

S36_2019_22  S36_2019_50 

S36_2019_23  S36_2019_51 

S36_2019_24  S36_2019_52 

S36_2019_25  S36_2019_53 

S36_2019_26  S36_2019_54 

S36_2019_27  S36_2019_55 

S36_2019_28  S36_2019_56 

S36_2019_29  S36_2019_57 

 
 

 
 



 
3. S’exclouen als següents candidats i candidates per manca de mèrits o de justificants dels 

mateixos: 
 

ID 
Exclosos/es 

Motiu de l’exclusió 

S36_2019_4 No presenta certificat mínim nivell de suficiència (C1) de català  

S36_2019_7 No presenta certificat mínim nivell de suficiència (C1) de català  

S36_2019_10 No presenta certificat mínim nivell de suficiència (C1) de català  

S36_2019_12 No presenta certificat mínim nivell de suficiència (C1) de català  

S36_2019_41 No presenta certificat mínim nivell de suficiència (C1) de català  

S36_2019_45 No presenta certificat mínim nivell de suficiència (C1) de català  

S36_2019_49 No presenta certificat mínim nivell de suficiència (C1) de català  

 
 

4. 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 es posa en públic coneixement als efectes escaients  
 
Gestió de persones de la Fundació Tecnocampus Mataró‐ Maresme ‐ Secretaria de la Comissió 
de Selecció 
 
Mataró,  2 d’octubre de 2019 


