
 

 

Expedient núm.  Procediment  

3/2022  
PERSONES. Sol·licitud per participar al Procés de Selecció de la plaça de Tècnic/a de 
Persones i Desenvolupament -TEMPORAL- EXP.ST2022-01  

  

LLISTA PROVISIONAL DE SOL·LICITUDS ADMESES I EXCLOSES EN LA CONVOCATÒRIA DEL PROCÉS 
DE SELECCIÓ PER PROVEÏR LA PLAÇA DE TÈCNIC-A DE PERSONES I DESENVOLUPAMENT DEL 
MACBA – TEMPORAL – EXP.ST2022-01. 

  

Relació provisional de persones admeses: 

Registre d'Entrada 

2022-E-RE-59 

2022-E-RE-20 

2022-E-RE-80 

2022-E-RE-74 

2022-E-RE-21 

2022-E-RE-89 

2022-E-RE-64 

2022-E-RE-69 

2022-E-RE-55 

2022-E-RE-85 

2022-E-RE-53 

2022-E-RE-32 

2022-E-RE-60 

2022-E-RE-90 

2022-E-RE-87 

2022-E-RE-56 

2022-E-RE-37 

2022-E-RE-86 

2022-E-RE-91 

2022-E-RE-54 

2022-E-RE-75 

2022-E-RE-71 

2022-E-RE-73 

2022-E-RE-23 

2022-E-RE-79 

2022-E-RE-72 

2022-E-RE-58 

2022-E-RE-83 

2022-E-RE-61 



 

 

2022-E-RE-88 

2022-E-RE-81 

2022-E-RE-68 

2022-E-RE-43 

2022-E-RE-76 

2022-E-RE-31 

2022-E-RE-62 

2022-E-RE-33 

2022-E-RE-82 

2022-E-RE-70 

2022-E-RE-26 

2022-E-RE-92 

2022-E-RE-63 

  

Relació provisional de persones excloses: 

CIF 
Registre 
d'Entrada 

Data d'Entrada Motiu de l'exclusió  

46151124Z 2022-E-RE-65 
24/03/2022 
16:01 

Falta certificat C de català o Declaració de 
compromís de fer prova de nivell si finalista  

21752348Y 2022-E-RE-30 
16/03/2022 
11:17 

No tenir la titulació requerida  

46716118J 2022-E-RE-78 
29/03/2022 
12:15 

Falta certificat C català o compromís de realitzar 
prova de nivell si finalista  

46978443T 2022-E-RE-77 
29/03/2022 
11:49 

Falta certificat C català o compromís de realitzar 
prova de nivell si finalista  

46982121K 2022-E-RE-66 
24/03/2022 
16:44 

Falta certificat C català o compromís de realitzar 
prova de nivell si finalista  

47415001H 2022-E-RE-57 
22/03/2022 
13:12 

Falta carta de motivació Falta certificat C català o 
compromís de realitzar prova de nivell si finalista  

46057793V 2022-E-RE-93 
31/03/2022 
00:05 

Falta certificat C català o compromís de realitzar 
prova de nivell si finalista  

40999988G 2022-E-RE-84 
29/03/2022 
21:28 

Falta certificat C català o compromís de realitzar 
prova de nivell si finalista  

47652737A 2022-E-RE-67 
24/03/2022 
18:48 

Falta certificat C català o compromís de realitzar 
prova de nivell si finalista  

   

Motius d'exclusió:   

A.    No presenta Curriculum Vitae. 

B.    No presenta carta de motivació. 

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

  

Les persones aspirants podran formular les 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 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 accesible a 



 

 

macba.eadministracio.cat . El procediment està destacat i el nom és “PERSONES. Aportació de documentació 

en període d'al·legacions oferta TÈC. PERSONES (Temporal)”. 

  

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. La presentació d'aquestes 

al·legacions s'haurà de realitzar a 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 accesible a macba.eadministracio.cat . El procediment està destacat 

i el nom és “PERSONES. Aportació de documentació en període d'al·legacions oferta TÈC. PERSONES 

(Temporal)”. 

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, a 31 de març de 2022. 

 

macba.eadministracio.cat
https://gestiona-09.espublico.com/?x=w9OCFyS2CeUqHV2l-vyksA555sqkeJsiodbVMwT5O2QD8cUd-ufjcQEQ9hlk5CFFRPtI82NApg4CveypyLfCMrX7hSL*DQjL-pIc*IsiLxPczq6rRdeW8j1xDWAICvHl*zwFj3t84VTWW6IVJDIYc3nMyytjW0z3Y4IVRcJTrtCA0YALJ4wcDOcmsBeLR8QQw0JsDC9FcvL*sm8qFAj8sddTedGe0tGOnJ-7CRIf2-c
https://gestiona-09.espublico.com/?x=w9OCFyS2CeUqHV2l-vyksA555sqkeJsiodbVMwT5O2QD8cUd-ufjcQEQ9hlk5CFFRPtI82NApg4CveypyLfCMrX7hSL*DQjL-pIc*IsiLxPczq6rRdeW8j1xDWAICvHl*zwFj3t84VTWW6IVJDIYc3nMyytjW0z3Y4IVRcJTrtCA0YALJ4wcDOcmsBeLR8QQw0JsDC9FcvL*sm8qFAj8sddTedGe0tGOnJ-7CRIf2-c
macba.eadministracio.cat
https://gestiona-09.espublico.com/?x=w9OCFyS2CeUqHV2l-vyksA555sqkeJsiodbVMwT5O2QD8cUd-ufjcQEQ9hlk5CFFRPtI82NApg4CveypyLfCMrX7hSL*DQjL-pIc*IsiLxPczq6rRdeW8j1xDWAICvHl*zwFj3t84VTWW6IVJDIYc3nMyytjW0z3Y4IVRcJTrtCA0YALJ4wcDOcmsBeLR8QQw0JsDC9FcvL*sm8qFAj8sddTedGe0tGOnJ-7CRIf2-c
https://gestiona-09.espublico.com/?x=w9OCFyS2CeUqHV2l-vyksA555sqkeJsiodbVMwT5O2QD8cUd-ufjcQEQ9hlk5CFFRPtI82NApg4CveypyLfCMrX7hSL*DQjL-pIc*IsiLxPczq6rRdeW8j1xDWAICvHl*zwFj3t84VTWW6IVJDIYc3nMyytjW0z3Y4IVRcJTrtCA0YALJ4wcDOcmsBeLR8QQw0JsDC9FcvL*sm8qFAj8sddTedGe0tGOnJ-7CRIf2-c
https://www.macba.cat/ca/sobre-macba/treballa-al-macba/oferta-publica-ocupació

