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LLISTA DEFINITIVA D’ADMESOS/ES I EXCLOSOS/ES 
 
En relació als processos de selecció de professorat associat per a l’Escola Superior de Ciències de la Salut 
de Tecnocampus, amb referència número:  
 

S21/2019_ASS_ESCST_CF1 
S22/2019_ASS_ESCST_CF2 
S23/2019_ASS_ESCST_ANA1 
S24/2019_ASS_ESCST_ANA2 
S25/2019_ASS_ESCST_SAL 
S26/2019_ASS_ESCST_PE 

 
FA CONSTAR: 
 

1. Que en data 27 de de maig de 2019 va ser publicada la llista provisionals d’admesos/es i 
exclosos/es dels processos de selecció de personal docent a dalt referenciats, amb el total 
de sol·licituds de participació rebudes dins termini següent: 
 

CODI IDENTIFICATIU CANDIDAT/A 
Peticions de 
participació 

S21/2019_ASS_ESCST_CF1 19 

S22/2019_ASS_ESCST_CF2 16 

S23/2019_ASS_ESCST_ANA1 6 

S24/2019_ASS_ESCST_ANA2 4 

S25/2019_ASS_ESCST_SAL 6 

S26/2019_ASS_ESCST_PE 4 

 
 

2. Que, finalitzat el període d’al·legacions preceptiu, s’ha procedit a considerar les 
al·legacions presentades, amb el qual: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 
 

 
S21/2019_ASS_ESCST_CF1 

CODI IDENTIFICATIU CANDIDAT/A Motiu de l’exclusió provisional Al·lega / Aporta Resolució 

S21_2019_1 

* No presenta els certificats laborals 
que acreditin els 3 anys experiència 

laboral en l'àmbit objecte de la 
convocatòria 

Presenta certificat 
laboral que acredita 3 

anys d'experiència 
laboral dins l'àmbit de 

la convocatòria 

S’accepta a 
participació 

S21_2019_2 

* No presenta els certificats laborals 
que acreditin els 3 anys experiència 

laboral en l'àmbit objecte de la 
convocatòria 

No presenta al·legació 
ni documentació. 

No s’accepta 
a 

participació 

S21_2019_3 

* No presenta els certificats laborals 
que acreditin els 3 anys experiència 

laboral en l'àmbit objecte de la 
convocatòria 

No presenta al·legació 
ni documentació. 

No s’accepta 
a 

participació 

S21_2019_4 

* No presenta els certificats laborals 
que acreditin els 3 anys experiència 

laboral en l'àmbit objecte de la 
convocatòria 

Presenta certificat 
laboral que acredita 3 

anys d'experiència 
laboral dins l'àmbit de 

la convocatòria 

S’accepta a 
participació 

S21_2019_5 

* No presenta el títol ni el resguard de 
pagament del títol de Graduat/da o 

Diplomat/da en Fisioteràpia 
* No acredita els 3 anys experiència 

laboral en l'àmbit objecte de la 
convocatòria 

No presenta al·legació 
ni documentació. 

No s’accepta 
a 

participació 

S21_2019_7 

* No presenta els certificats laborals 
que acreditin els 3 anys experiència 

laboral en l'àmbit objecte de la 
convocatòria 

Presenta certificat 
laboral que acredita 3 

anys d'experiència 
laboral dins l'àmbit de 

la convocatòria 

S’accepta a 
participació 

S21_2019_11 
* No acredita els 3 anys experiència 

laboral en l'àmbit objecte de la 
convocatòria 

No presenta al·legació 
ni documentació. 

No s’accepta 
a 

participació 

S21_2019_18 
* No acredita els 3 anys experiència 

laboral en l'àmbit objecte de la 
convocatòria 

Presenta certificat 
laboral que acredita 3 

anys d'experiència 
laboral dins l'àmbit de 

la convocatòria 

S’accepta a 
participació 

S21_2019_19 
* No acredita els 3 anys experiència 

laboral en l'àmbit objecte de la 
convocatòria 

Presenta certificat 
laboral que acredita 3 

anys d'experiència 
laboral dins l'àmbit de 

la convocatòria 

S’accepta a 
participació 

S22/2019_ASS_ESCST_CF2 

CODI IDENTIFICATIU CANDIDAT/A Motiu de l’exclusió provisional Al·lega / Aporta Resolució 

S22_2019_2 

* No presenta el títol ni el resguard de 
pagament del títol de Graduat/da o 

Diplomat/da en Fisioteràpia 
* No acredita els 3 anys experiència 

laboral en l'àmbit objecte de la 
convocatòria 

No presenta al·legació 
ni documentació. 

No s’accepta 
a 

participació 

S22_2019_4 

* No presenta els certificats laborals 
que acreditin els 3 anys experiència 

laboral en l'àmbit objecte de la 
convocatòria 

No presenta al·legació 
ni documentació. 

No s’accepta 
a 

participació 

S22_2019_11 
* No acredita els 3 anys experiència 

laboral en l'àmbit objecte de la 
convocatòria 

Presenta certificat 
laboral que acredita 3 

anys d'experiència 
laboral dins l'àmbit de 

la convocatòria 

S’accepta a 
participació 

S23/2019_ASS_ESCST_ANA1 

CODI IDENTIFICATIU CANDIDAT/A Motiu de l’exclusió provisional Al·lega / Aporta Resolució 
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S23_2019_1 

* No presenta el títol ni el resguard de 
pagament del títol de Graduat/da o 
Diplomat/da o Llicenciat/da en 
Fisioteràpia, Medicina o Biologia 
* No acredita experiència docent en 
l'àmbit objecte de la convocatòria 

No presenta al·legació 
ni documentació. 

No s’accepta 
a 

participació 

S23_2019_6 

* No presenta el títol ni el resguard de 
pagament del títol de Graduat/da o 
Diplomat/da o Llicenciat/da en 
Fisioteràpia, Medicina o Biologia 
* No acredita experiència docent en 
l'àmbit objecte de la convocatòria 

No presenta al·legació 
ni documentació. 

No s’accepta 
a 

participació 

S24/2019_ASS_ESCST_ANA2 

CODI IDENTIFICATIU CANDIDAT/A Motiu de l’exclusió provisional Al·lega / Aporta Resolució 

S24_2019_1 

* No presenta el títol ni el resguard de 
pagament del títol de Graduat/da o 
Llicenciat/da en Medicina  
* No presenta el títol ni el resguard de 
pagament del títol de Doctor/a 
* No acredita els 3 anys experiència 
laboral en l'àmbit objecte de la 
convocatòria 

No presenta al·legació 
ni documentació. 

No s’accepta 
a 

participació 

S24_2019_4 

* No presenta els certificats laborals 
que acreditin els 3 anys experiència 
laboral en l'àmbit objecte de la 
convocatòria 

Presenta certificat 
laboral que acredita 3 

anys d'experiència 
laboral dins l'àmbit de 

la convocatòria 

S’accepta a 
participació 

S25/2019_ASS_ESCST_SAL 

CODI IDENTIFICATIU CANDIDAT/A Motiu de l’exclusió provisional Al·lega / Aporta Resolució 

S25_2019_3 
* No acredita experiència docent 
mínim 1 curs acadèmic, mínim 1 ECTS 

No presenta al·legació 
ni documentació. 

No s’accepta 
a 

participació 

S26/2019_ASS_ESCST_PE 

CODI IDENTIFICATIU CANDIDAT/A Motiu de l’exclusió provisional Al·lega / Aporta Resolució 

S26_2019_2 

* No presenta el títol ni el resguard de 
pagament del títol de Graduat/da o 
Diplomat/da o Llicenciat/da en 
Fisioteràpia, MEF, Pedagogia o CAFE. 
* No acredita els 3 anys experiència 
laboral en l'àmbit objecte de la 
convocatòria 

Presenta el títol oficial 
requerit dins  l'àmbit 
de la convovocatòria 

Presenta certificat 
laboral que acredita 3 

anys d'experiència 
laboral dins l'àmbit de 

la convocatòria 

S’accepta a 
participació 

S26_2019_4 

* No presenta els certificats laborals 
que acreditin els 3 anys experiència 
laboral en l'àmbit objecte de la 
convocatòria 

Presenta 
documentació la qual 

no acredita els tres 
anys experiència 

laboral dins l'àmbit de 
la convocatòria  

No s’accepta 
a 

participació 
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3. Conseqüentment, s’emet la següent llista definitiva de candidats/es admesos/es i 

exclosos/es a participació: 
 

CANDIDATS/ES ADMESOS/ES 

S21/2019_ASS_ESCST_CF1 

CODI IDENTIFICATIU CANDIDAT/A 

S21_2019_1 

S21_2019_4 

S21_2019_6 

S21_2019_7 

S21_2019_8 

S21_2019_9 

S21_2019_10 

S21_2019_12 

S21_2019_13 

S21_2019_14 

S21_2019_15 

S21_2019_16 

S21_2019_17 

S21_2019_18 

S21_2019_19 

S22/2019_ASS_ESCST_CF2 

CODI IDENTIFICATIU CANDIDAT/A 

S22_2019_1 

S22_2019_3 

S22_2019_5 

S22_2019_6 

S22_2019_7 

S22_2019_8 

S22_2019_9 

S22_2019_10 

S22_2019_11 

S22_2019_12 

S22_2019_13 

S22_2019_14 

S22_2019_15 

S22_2019_16 

S23/2019_ASS_ESCST_ANA1 

CODI IDENTIFICATIU CANDIDAT/A 

S23_2019_2 

S23_2019_3 

S23_2019_4 

S23_2019_5 

S24/2019_ASS_ESCST_ANA2 

CODI IDENTIFICATIU CANDIDAT/A 

S24_2019_2 

S24_2019_3 

S24_2019_4 

S25/2019_ASS_ESCST_SAL 

CODI IDENTIFICATIU CANDIDAT/A 

S25_2019_1 

S25_2019_2 

S25_2019_4 

S25_2019_5 

S25_2019_6 

S26/2019_ASS_ESCST_PE 
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CODI IDENTIFICATIU CANDIDAT/A 

S26_2019_1 

S26_2019_2 

S26_2019_3 

 

CANDIDATS/ES EXCLOSOS/ES 

S21/2019_ASS_ESCST_CF1 

CODI IDENTIFICATIU CANDIDAT/A 

S21_2019_2 

S21_2019_3 

S21_2019_5 

S21_2019_11 

S22/2019_ASS_ESCST_CF2 

CODI IDENTIFICATIU CANDIDAT/A 

S22_2019_2 

S22_2019_4 

S23/2019_ASS_ESCST_ANA1 

CODI IDENTIFICATIU CANDIDAT/A 

S23_2019_1 

S23_2019_6 

S24/2019_ASS_ESCST_ANA2 

CODI IDENTIFICATIU CANDIDAT/A 

S24_2019_1 

S25/2019_ASS_ESCST_SAL 

CODI IDENTIFICATIU CANDIDAT/A 

S25_2019_3 

S26/2019_ASS_ESCST_PE 

CODI IDENTIFICATIU CANDIDAT/A 

S26_2019_4 

 
 
 
 
 

4. Que, una vegada valorats els mèrits curriculars dels candidats/es admesos/es a 
participació, es procedirà a convocar als candidats finalistes d’aquesta valoració a la fase 
entrevista/presentació davant la Comissió de Selecció, via telèfon o correu electrònic. 

 
La qual cosa poso en públic coneixement als efectes escaients. 
 
Direcció de Gestió de Persones de la Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme 
Mataró, 7 de juny de 2019 


