
 

 

Expedient núm.  Procediment  

10/2022  
PERSONES. Sol·licitud per participar al Procés de Selecció de la plaça de 
TEMPORAL _ Tècnic/a Arquitecte -EXP.ST2022-06  

  

  

LLISTA DEFINITIVA DE SOL·LICITUDS ADMESES I EXCLOSES EN LA CONVOCATÒRIA DEL PROCÉS DE 
SELECCIÓ PER PROVEÏR LA PLAÇA Tècnic/a Arquitecte. 

  

Relació definitiva de persones admeses: 

Registre d'Entrada 

2022-E-RE-170 

2022-E-RE-168 

2022-E-RE-160 

2022-E-RE-153 

2022-E-RE-166 

2022-E-RE-163 

2022-E-RE-164 

2022-E-RE-159 

2022-E-RE-167 

2022-E-RE-165 

2022-E-RE-161 

2022-E-RE-126 

2022-E-RE-162 

  

Relació definitiva de persones excloses: 

Registre 
d'Entrada 

Motiu de l'exclusió  

2022-E-RE-129 No presenta carta de motivació  

2022-E-RE-150 No presenta carta de motivació  

2022-E-RE-172 
No presenta Certificat nivell C de català o 
compromís de realitzar la prova de nivell.  

  

  

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 següents persones no han acreditat amb el Certificat corresponent, el nivell de suficiència C1 de català, però 
sí 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 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:  



 

 

Registre d'Entrada 

2022-E-RE-170 

2022-E-RE-160 

2022-E-RE-166 

2022-E-RE-164 

2022-E-RE-161 

 

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. 

Aquestes persones 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 
Gestió Econòmica EXP. ST2022-065 (Fase 1). 

Barcelona, a 4 de juliol de 2022. 


