
 

 

Expedient núm.  Procediment  

91/2022  
PERSONES. Sol·licitud per participar al Procés de Selecció de la plaça de 
TEMPORAL _ Tècnic/a de Relacions Institucionals -EXP.ST2022-05  

  

  

LLISTA PROVISIONAL DE SOL·LICITUDS ADMESES I EXCLOSES EN LA CONVOCATÒRIA DEL PROCÉS 
DE SELECCIÓ PER PROVEÏR LA PLAÇA Relacions Institucionals ( TEMPORAL). 

  

Relació provisional de persones admeses: 

Registre d'Entrada 

2022-E-RE-483 

2022-E-RE-565 

2022-E-RE-487 

2022-E-RE-433 

2022-E-RE-543 

2022-E-RE-486 

2022-E-RE-429 

2022-E-RE-577 

2022-E-RE-501 

2022-E-RE-573 

2022-E-RE-468 

2022-E-RE-431 

2022-E-RE-536 

2022-E-RE-624 

2022-E-RE-563 

2022-E-RE-625 

2022-E-RE-432 

2022-E-RE-494 

2022-E-RE-555 

2022-E-RE-590 

2022-E-RE-626 

2022-E-RE-474 

2022-E-RE-575 

2022-E-RE-592 

2022-E-RE-512 

2022-E-RE-526 

2022-E-RE-597 

2022-E-RE-499 

2022-E-RE-572 



 

 

2022-E-RE-566 

2022-E-RE-447 

2022-E-RE-488 

2022-E-RE-439 

2022-E-RE-444 

2022-E-RE-493 

2022-E-RE-586 

2022-E-RE-623 

2022-E-RE-482 

2022-E-RE-567 

2022-E-RE-569 

2022-E-RE-529 

2022-E-RE-455 

2022-E-RE-448 

2022-E-RE-513 

2022-E-RE-627 

2022-E-RE-453 

2022-E-RE-436 

2022-E-RE-485 

  

Relació provisional de persones excloses: 

Registre 
d'Entrada 

Motiu de l'exclusió  

2022-E-RE-
480 

No compta amb l'experiència requerida  

2022-E-RE-
610 

Falta certificat C de català o compromís de fer prova 
de nivell  

2022-E-RE-
603 

No compta amb l'experiència requerida  

2022-E-RE-
602 

Falta Carta de motivació  

2022-E-RE-
558 

No compta amb l'experiència requerida Falta certificat 
C de català o compromís de fer prova de nivell  

2022-E-RE-
556 

No compta amb l'experiència requerida Falta certificat 
C de català o compromís de fer prova de nivell  

2022-E-RE-
580 

No compta amb l'experiència requerida  

2022-E-RE-
441 

No compta amb l'experiència requerida  

2022-E-RE-
533 

No compta amb l'experiència requerida  

2022-E-RE-
552 

No compta amb la titulació requerida  



 

 

2022-E-RE-
472 

No compta amb la titulació requerida  

2022-E-RE-
476 

No compta amb l'experiència requerida  

2022-E-RE-
456 

No compta amb l'experiència requerida  

2022-E-RE-
615 

No compta amb l'experiència requerida  

2022-E-RE-
452 

Falta carta de motivació Falta certificat C de català o 
compromís de fer prova de nivell  

2022-E-RE-
490 

No compta amb l'experiència requerida  

2022-E-RE-
520 

No compta amb l'experiència requerida  

2022-E-RE-
618 

No compta amb l'experiència requerida  

  

  

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. 

D.    No compta amb la titulació requerida 

E.    No compta amb l’experiència requerida 

  

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 20 de setembre 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

