
 

 

Expedient núm.  Procediment  

11/2022  
PERSONES. Sol·licitud per participar en el Procés de Selecció de la plaça de 
Responsable de Marqueting i Comunicació EXP.S2022-01  

  

  

LLISTA PROVISIONAL DE SOL·LICITUDS ADMESES I EXCLOSES EN LA CONVOCATÒRIA DEL PROCÉS 
DE SELECCIÓ PER PROVEÏR LA PLAÇA Responsable de Màrqueting i Comunicació S2022-01 

  

Relació provisional de persones admeses: 

Registre d'Entrada 

2022-E-RE-229 

2022-E-RE-183 

2022-E-RE-312 

2022-E-RE-264 

2022-E-RE-355 

2022-E-RE-268 

2022-E-RE-343 

2022-E-RE-292 

2022-E-RE-251 

2022-E-RE-201 

2022-E-RE-250 

2022-E-RE-359 

2022-E-RE-286 

2022-E-RE-249 

2022-E-RE-193 

2022-E-RE-288 

2022-E-RE-190 

2022-E-RE-274 

2022-E-RE-231 

2022-E-RE-360 

2022-E-RE-248 

2022-E-RE-338 

2022-E-RE-212 

2022-E-RE-322 

2022-E-RE-230 

2022-E-RE-316 

2022-E-RE-315 

2022-E-RE-256 

2022-E-RE-206 



 

 

2022-E-RE-294 

2022-E-RE-345 

2022-E-RE-299 

2022-E-RE-349 

2022-E-RE-195 

2022-E-RE-324 

2022-E-RE-188 

2022-E-RE-291 

2022-E-RE-296 

2022-E-RE-238 

2022-E-RE-301 

2022-E-RE-352 

2022-E-RE-289 

2022-E-RE-185 

2022-E-RE-333 

2022-E-RE-189 

2022-E-RE-171 

2022-E-RE-257 

2022-E-RE-283 

2022-E-RE-182 

2022-E-RE-253 

2022-E-RE-186 

2022-E-RE-356 

2022-E-RE-233 

2022-E-RE-263 

2022-E-RE-348 

2022-E-RE-260 

2022-E-RE-196 

2022-E-RE-239 

2022-E-RE-281 

2022-E-RE-332 

2022-E-RE-169 

2022-E-RE-318 

2022-E-RE-307 

2022-E-RE-329 

2022-E-RE-271 

2022-E-RE-209 

2022-E-RE-180 



 

 

2022-E-RE-347 

2022-E-RE-341 

2022-E-RE-276 

2022-E-RE-298 

2022-E-RE-259 

2022-E-RE-243 

2022-E-RE-235 

2022-E-RE-284 

2022-E-RE-175 

2022-E-RE-346 

2022-E-RE-282 

2022-E-RE-344 

2022-E-RE-176 

2022-E-RE-313 

2022-E-RE-220 

2022-E-RE-310 

2022-E-RE-269 

2022-E-RE-353 

2022-E-RE-174 

2022-E-RE-309 

2022-E-RE-320 

2022-E-RE-215 

2022-E-RE-207 

2022-E-RE-297 

2022-E-RE-336 

2022-E-RE-293 

2022-E-RE-357 

2022-E-RE-198 

2022-E-RE-279 

2022-E-RE-184 

2022-E-RE-295 

2022-E-RE-305 

2022-E-RE-244 

2022-E-RE-245 

2022-E-RE-308 

2022-E-RE-241 

2022-E-RE-275 

2022-E-RE-222 



 

 

2022-E-RE-242 

2022-E-RE-200 

2022-E-RE-214 

2022-E-RE-335 

2022-E-RE-213 

2022-E-RE-340 

2022-E-RE-302 

2022-E-RE-328 

2022-E-RE-303 

2022-E-RE-290 

2022-E-RE-258 

2022-E-RE-362 

2022-E-RE-306 

2022-E-RE-319 

2022-E-RE-199 

2022-E-RE-246 

2022-E-RE-314 

2022-E-RE-285 

2022-E-RE-311 

2022-E-RE-342 

2022-E-RE-221 

2022-E-RE-247 

2022-E-RE-181 

2022-E-RE-237 

2022-E-RE-277 

2022-E-RE-219 

2022-E-RE-236 

2022-E-RE-208 

2022-E-RE-228 

2022-E-RE-358 

2022-E-RE-187 

2022-E-RE-262 

2022-E-RE-216 

2022-E-RE-211 

2022-E-RE-354 

2022-E-RE-350 

2022-E-RE-280 

2022-E-RE-240 



 

 

2022-E-RE-265 

  

Relació provisional de persones excloses: 

Registre 
d'Entrada 

Motiu de l'exclusió  

2022-E-RE-
267 

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

2022-E-RE-
225 

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

2022-E-RE-
327 

No es pot accedir al document relacionat amb nivell C 
de català. Cal presentar Certificat nivell C català o 
compromís de realitzar la prova de nivell  

2022-E-RE-
351 

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

2022-E-RE-
334 

No acredita la titulació corresponent  

2022-E-RE-
177 

No acredita la titulació corresponent No presenta 
Certificat nivell C català o compromís de realitzar la 
prova de nivell  

2022-E-RE-
273 

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

2022-E-RE-
202 

No acredita la titulació corresponent  

2022-E-RE-
191 

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

2022-E-RE-
287 

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

2022-E-RE-
304 

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

2022-E-RE-
217 

No acredita la titulació corresponent  

2022-E-RE-
227 

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

2022-E-RE-
337 

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

2022-E-RE-
252 

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

2022-E-RE-
203 

No acredita la titulació corresponent  

2022-E-RE-
330 

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

2022-E-RE-
317 

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

2022-E-RE-
226 

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

2022-E-RE-
192 

No es pot accedir al document relacionat amb nivell C 
de català. Cal presentar Certificat nivell C català o 
compromís de realitzar la prova de nivell  



 

 

2022-E-RE-
255 

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

2022-E-RE-
224 

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

2022-E-RE-
223 

No presenta certificat nivell C català o compromís de 
realitzar la prova de nivell  

2022-E-RE-
272 

No acredita la titulació corresponent  

2022-E-RE-
234 

No acredita la titulació corresponent No presenta 
certificat nivell C de català o compromís prova de nivell  

2022-E-RE-
218 

No presenta carta de motivació  

2022-E-RE-
173 

No presenta Certificat nivell 1 català o compromís de 
realitzar la prova de nivell  

2022-E-RE-
363 

Fora de termini  

2022-E-RE-
339 

No acredita la titulació corresponent No presenta Carta 
de motivació No presenta Certificat nivell C català o 
compromís de realitzar la prova de nivell  

2022-E-RE-
204 

No acredita la titulació corresponent  

2022-E-RE-
261 

No presenta certificat nivell C català o compromís de 
realitzar la prova de nivell  

2022-E-RE-
331 

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

2022-E-RE-
326 

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

2022-E-RE-
321 

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

2022-E-RE-
323 

No acredita la titulació corresponent  

2022-E-RE-
232 

No acredita la titulació corresponent  

2022-E-RE-
205 

No presenta certificat nivell C català o compromís de 
realitzar la prova de nivell  

2022-E-RE-
325 

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

2022-E-RE-
300 

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

2022-E-RE-
361 

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

2022-E-RE-
178 

No acredita la titulació corresponent  

  

  

 

 



 

 

Motius d'exclusió:   

A.    No acredita titualció corresponent. 

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 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 o mitjançant el link que es pot trobar a www.mabca.cat. El procediment està 
destacat i el nom és "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. 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 o mitjançant 
el link que es pot trobar a www.mabca.cat, l'haurà d'acompanyar del rebut o justificant de la sol·licitud. El 
procediment està destacat i el nom és "PERSONES. Aportació de documentació requerida per l'Àrea de 
Persones en període 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, a 04 de juliol de 2022. 

macba.eadministracio.cat
www.macba.cat
macba.eadministracio.cat
www.macba.cat
https://www.macba.cat/ca/sobre-macba/treballa-al-macba/oferta-publica-ocupació

