
  

  

Expedient núm.  Procediment  

3/2021  Seleccions de Personal i Provisions de Llocs de treball  

   

LLISTA DEFINITIVA DE SOL·LICITUDS ADMESES I EXCLOSES EN LA CONVOCATÒRIA DEL 
PROCÉS DE SELECCIÓ PER PROVEÏR LA PLAÇA - ST2021-02 TÈCNIC-A DE BIBLIOTECA. 

  

Relació definitiva de persones admeses: 

Nº Registre 

2021-E-RE-177 

2021-E-RE-174 

2021-E-RE-202 

2021-E-RE-201 

2021-E-RE-208 

2021-E-RE-211 

2021-E-RE-166 

2021-E-RE-175 

2021-E-RE-173 

2021-E-RE-190 

2021-E-RE-197 

2021-E-RE-193 

2021-E-RE-200 

2021-E-RE-212 

2021-E-RE-140 

2021-E-RE-167 

2021-E-RE-205 

2021-E-RE-145 

2021-E-RE-194 

2021-E-RE-189 

2021-E-RE-207 

2021-E-RE-192 

2021-E-RE-214 

2021-E-RE-176 

2021-E-RE-137 

2021-E-RE-154 

2021-E-RE-182 

2021-E-RE-195 

2021-E-RE-210 

2021-E-RE-135 



  

  

2021-E-RE-164 

2021-E-RE-186 

2021-E-RE-185 

2021-E-RE-181 

2021-E-RE-204 

2021-E-RE-215 

2021-E-RE-188 

2021-E-RE-196 

2021-E-RE-133 

2021-E-RE-149 

2021-E-RE-178 

2021-E-RE-156 

2021-E-RE-213 

2021-E-RE-179 

2021-E-RE-209 

2021-E-RE-191 

2021-E-RE-183 

2021-E-RE-147 

  

Relació definitiva de persones excloses: 

Nº Registre  Motiu de l'exclusió  

2021-E-RE-
187 

Manca certificat C de català o una Declaració de 
compromís de fer la prova de nivell, si és finalista  

2021-E-RE-
180 

Manca carta de motivació  

2021-E-RE-
203 

Manca Certificat C de català o una Declaració de 
compromís de fer prova de nivell, si és finalista  

  

Motius d'exclusió:   

A. No presenta Currículum Vitae. 

B. No presenta carta de motivació. 

C. No presenta Certificat nivell C català o compromís de realitzar la prova de nivell. 

D. Fora de termini 

  

 

Les següents persones no han acreditat amb el Certificat corresponent, el nivell de suficiència C1 de 

català, però sí aporten Declaració de compromís per realitzar la prova de nivell. Per tant, tal i com s'indica 

a les bases del concurs, en el cas que siguin finalistes a la ‘Llista de persones que passen a fase 2’, que 

es publicarà al web del museu, hauran de realitzar una prova de nivell de català, organitzada pel 

MACBA, a través del Consorci de Normalització Lingüística:  



  

  

Nº Registre  

2021-E-RE-185 

2021-E-RE-207 

2021-E-RE-204 

2021-E-RE-196 

2021-E-RE-140 

 

L'admissió en aquesta convocatòria no implica el reconeixement dels requisits exigits. 

A partir d'aquest moment, es realitzarà una valoració curricular per determinar les persones que passen a 

la Fase 1 del concurs, fins a un màxim de deu persones candidates (les més ben posicionades), i que 

seran convocades per realitzar una entrevista i presentar documentació acreditativa. 

Aquestes persones, doncs, disposaran d'un termini màxim de deu dies hàbils, des de l'endemà de la 

publicació al web del MACBA de la ‘Llista de Candidats/es que passen a la Fase 1’, per tal de presentar la 

documentació acreditativa dels seus mèrits (títols, cursos, vida laboral, recomanacions, etc.), a través de 

l’enllaç habilitat a la Seu electrònica amb el nom 'Aportació de documentació per al Procés de Selecció de 

la plaça de Tècnic/a de Biblioteca EXP. ST2021-02 (Fase 1). 

 

Barcelona, a 05 de maig de 2021. 

 


