
 

 

Expedient núm.  Procediment  

93/2022  
PERSONES. Sol·licitud per participar en el Procés de Selecció de la plaça de 
Cap de Programes EXP S2022 - 02  

  

  

LLISTA PROVISIONAL DE SOL·LICITUDS ADMESES I EXCLOSES EN LA CONVOCATÒRIA DEL PROCÉS 
DE SELECCIÓ PER PROVEÏR LA PLAÇA Cap de Programes 

  

Relació provisional de persones admeses: 

Registre d'Entrada 

2022-E-RE-758 

2022-E-RE-725 

2022-E-RE-642 

2022-E-RE-739 

2022-E-RE-662 

2022-E-RE-735 

2022-E-RE-676 

2022-E-RE-747 

2022-E-RE-743 

2022-E-RE-729 

2022-E-RE-683 

2022-E-RE-696 

2022-E-RE-691 

2022-E-RE-749 

2022-E-RE-679 

2022-E-RE-728 

2022-E-RE-759 

2022-E-RE-754 

2022-E-RE-730 

2022-E-RE-756 

2022-E-RE-720 

2022-E-RE-742 

2022-E-RE-745 

2022-E-RE-632 

2022-E-RE-697 

2022-E-RE-704 

2022-E-RE-667 

2022-E-RE-746 

2022-E-RE-660 



 

 

2022-E-RE-631 

2022-E-RE-638 

2022-E-RE-755 

2022-E-RC-172 

2022-E-RE-635 

  

Relació provisional de persones excloses: 

Registre 
d'Entrada 

Motiu de l'exclusió  

2022-E-RE-702 
No presenta certificat C de català o compromís de 
fer prova de nivell si es finalista  

2022-E-RE-637 
No presenta certificat C de català o compromís de 
fer prova de nivell si es finalista  

2022-E-RE-751 
No presenta certificat C de català o compromís de 
fer prova de nivell si es finalista  

2022-E-RE-644 No presenta carta de motivació  

2022-E-RE-643 No presenta Carta de motivació  

2022-E-RE-722 
No presenta certificat C de català o compromís de 
fer prova de nivell si es finalista  

2022-E-RE-706 
No presenta certificat C de català o compromís de 
fer prova de nivell si es finalista  

2022-E-RE-737 
No presenta certificat C de català o compromís de 
fer prova de nivell si es 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 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. 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 10 d’octubre 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

