
Expedient núm. Procediment 

6/2021 Seleccions de Personal i Provisions de Llocs de treball 

LLISTAT  PROVISIONAL  DE  SOL·LICITUDS  ADMESES  I  EXCLOSES  EN  LA
CONVOCATÒRIA DEL PROCÉS DE SELECCIÓ PER PROVEÏR LA PLAÇA DE
S2021-02 DIRECTOR-A DE MARCA I DESENVOLUPAMENT DEL MACBA.

Relació provisional de persones admeses:

N.º Registre d'Entrada

2021-E-RE-239

2021-E-RE-240

2021-E-RE-241

2021-E-RE-244

2021-E-RE-245

2021-E-RE-246

2021-E-RE-248

2021-E-RE-249

2021-E-RE-250

2021-E-RE-251

Relació provisional de persones excloses:

N.º Registre d'Entrada *Motiu de l'exclusió

2021-E-RE-242
-Falta Certificat Oficial C de Català o Declaració de compromís de realitzar la 
prova de nivell, si és finalista 

2021-E-RE-243 -No compta amb la titulació requerida 

2021-E-RE-252
-Falta la Carta de Motivació 
-Falta Certificat Oficial C de Català o Declaració de compromís de realitzar la 
prova de nivell, si és finalista 

(*) Motius d'exclusió:

A. No presenta Curriculum Vitae.

B. No presenta carta de motivació.

C. No presenta Certificat Oficial de nivell C català o Declaració de compromís de realitzar la prova de nivell, si és 
finalista

D. No compta amb la titulació requerida

Les persones aspirants podran entregar els documents requerits, formular al·legacions, reclamacions o consultes
que considerin oportunes al Departament de Recursos Humans del MACBA, en el termini de 10 dies hàbils des
de l'endemà de la publicació d'aquesta llista provisional.



La presentació d'aquestes al·legacions s'haurà de realitzar a través de la Seu Electrònica del MACBA, abans de
les 23:59h de l'últim dia del termini de presentació d'al·legacions. L’adreça web és  macba.eadministracio.cat ,
dins l’apartat de TRÀMITS DESTACATS i amb el nom: PERSONES. Aportació de documentació requerida per
l'Àrea de Persones en període d'al·legacions   .  

En el  cas que una persona aspirant no aparegui  registrada a la llista de persones admeses i  excloses, pot
formular la reclamació corresponent mitjançant registre a la seu electrònica i l'haurà d'acompanyar del Rebut o
Justificant de la Sol·licitud conforme es va presentar. La presentació d'aquestes al·legacions s'haurà de realitzar
al mateix enllaç de la Seu Electrònica del MACBA, esmentat a l’anterior paràgraf, abans de les 23:59h de l'últim
dia del termini de presentació d'al·legacions. 

Finalitzat  el  termini  de reclamacions i  resoltes les possibles incidències,  es farà públic el  Llistat  definitiu  de
sol·licituds admeses i excloses. Les llistes d'admissió de sol·licituds Provisional i Definitiva es faran públiques a la
web del MACBA a l'apartat Oferta Pública d'Ocupació.

Barcelona, 10 de setembre de 2021

https://www.macba.cat/ca/sobre-macba/treballa-al-macba/oferta-publica-ocupaci%C3%B3
https://macba.eadministracio.cat/info.1?x=5ZMANX2wdjP7O8BVFwit09WcOORjGf8U-ZQ3au7lQxxhF6uBjEyiivQRRTRRls7rs8fqlWnMoef1fnaWdsbpJ*ISWMFJu02hUe4gUhNZy3s
https://macba.eadministracio.cat/info.1?x=5ZMANX2wdjP7O8BVFwit09WcOORjGf8U-ZQ3au7lQxxhF6uBjEyiivQRRTRRls7rs8fqlWnMoef1fnaWdsbpJ*ISWMFJu02hUe4gUhNZy3s
https://gestiona-09.espublico.com/dav/instances/macba.eadministracio.cat

