
  

  

Expedient núm.  Procediment  

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

  

LLISTA DE CANDIDATS/ES QUE PASSEN A LA FASE 1 DE LA CONVOCATÒRIA DEL 
PROCÉS DE SELECCIÓ PER PROVEÏR LA PLAÇA DE ST2021-02 TÈCNIC-A DE 
BIBLIOTECA (CONVOCATÒRIA WEB del 26 de març de 2021). 

  

Número de registre de les sol·licituds admeses a fase 1:  

Nº Registre d'Entrada 

2021-E-RE-173 

2021-E-RE-176 

2021-E-RE-178 

2021-E-RE-179 

2021-E-RE-181 

2021-E-RE-190 

2021-E-RE-191 

2021-E-RE-200 

2021-E-RE-202 

2021-E-RE-212 

  

Aquestes persones que passen a la fase 1, després de la valoració curricular prèvia, seran 

convocades per realitzar una entrevista personal i disposen d'un termini màxim de deu dies 

hàbils, a comptar a partir de l'endemà de la present publicació al web del MACBA, per tal de 

presentar la documentació acreditativa dels seus mèrits, a través de la Seu electrònica, al 

tràmit habilitat per aquest efecte, dins de Tràmits Destacats. 

Els requisits que s'han d'acreditar (amb titulacions, certificats, recomanacions, vida laboral, 

etc), es troben descrits a les clàusules Tercera (requisits) i Setena (criteris de valoració) 

de les bases del concurs, que es troben publicades al web del MACBA.  

Contra els actes de tràmit de la Comissió de Valoració que decideixen directament o 

indirectament el fons de l'assumpte, que determinen la impossibilitat de continuar en el 

procés, que produeixen indefensió o perjudici irreparable als drets i interessos legítims, les 

persones interessades poden interposar recurs d'alçada davant el Consell General, en el 

termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la data de la seva notificació o publicació, 

segons el que disposen els articles 107.1, 114 i 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, 

de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. 

Un cop finalitzades les entrevistes, es publicarà a la web del MACBA el llistat de les persones 

que passen a la Fase 2 com a finalistes. 

 

 

Barcelona, 14 de maig de 2021 


