
 

ACTA  

Exp. Núm.: S42/2019_PDI_PERM_CAT_EC  

 

Per deixar constància, en relació al procés per a la selecció de Personal Docent Investigador 

permanent de la càtedra d’economia circular per a la Fundació Tecnocampus, amb referència 

número: S42/2019_PDI_PERM_CAT_EC: 

- Que, mentre el procés de selecció està en curs, s’incorporen com a socis fundadors el 

Consorci per al Tractament de Residus Sòlids Urbans del Maresme i l’entitat SIMMAR SL 

(Serveis Integrals de Manteniment del Maresme, SL). Ambdues entitats signants del 

conveni de col·laboració, l’objecte del qual és la definició del marc de col·laboració a 

llarg termini entre AMSA (Aigües de Mataró), el Consorci per al Tractament de Residus 

Sòlids Urbans del Maresme, SIMMAR SL i TecnoCampus, per tal de crear i donar l’impuls 

inicial a projectes de recerca i desenvolupament, transferència, formació i divulgació en 

economia circular i sostenibilitat, liderat per les parts a través de la Càtedra d’Economia 

Circular i Sostenibilitat de Tecnocampus. 

- Que, les dues noves entitats incorporades com a sòcies fundadores tenen interès en 

participar activament en el procés de selecció de la Direcció de la Càtedra d’Economia 

Circular i Sostenibilitat de Tecnocampus. 

- Que, per resolució de la direcció general es procedeix al tancament del procés selecció 

per a la provisió del lloc de treball S42/2019_PDI_PERM_CAT_EC com a PDI permanent 

de ESCSET, amb la intenció de convocar un nou procés per a la selecció de la Direcció de 

la Càtedra d’Economia Circular i Sostenibilitat de Tecnocampus atenent a la normativa 

per a la selecció, designació i nomenament d’òrgans de govern unipersonals de la 

Fundació i donant cabuda en la nova comissió de selecció als representants designats 

pel Consorci per al Tractament de Residus Sòlids Urbans del Maresme i l’entitat SIMMAR 

SL. 

La qual cosa es posa en públic coneixement als efectes escaients. 
 
Direcció de Gestió de Persones de la Fundació Tecnocampus Mataró‐ Maresme. 

 
 
Mataró, 5 de març de 2020. 
 


