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

  

Relació provisional de persones admeses: 

Registre d'Entrada 

2022-E-RE-791 

2022-E-RE-712 

2022-E-RE-843 

2022-E-RE-864 

2022-E-RE-804 

2022-E-RE-771 

2022-E-RE-853 

2022-E-RE-821 

2022-E-RE-824 

2022-E-RE-671 

2022-E-RE-802 

2022-E-RE-835 

2022-E-RE-859 

2022-E-RE-857 

2022-E-RE-760 

2022-E-RE-830 

2022-E-RE-784 

2022-E-RE-845 

2022-E-RE-652 

2022-E-RE-842 

2022-E-RE-855 

2022-E-RE-769 

2022-E-RE-663 

2022-E-RE-709 

2022-E-RE-807 

2022-E-RE-693 

2022-E-RE-798 

2022-E-RE-858 

2022-E-RE-862 



 

 

2022-E-RE-787 

2022-E-RE-682 

2022-E-RE-694 

2022-E-RE-808 

2022-E-RE-715 

2022-E-RE-752 

2022-E-RE-655 

2022-E-RE-826 

2022-E-RE-849 

2022-E-RE-810 

2022-E-RE-710 

2022-E-RE-856 

2022-E-RE-669 

2022-E-RE-708 

2022-E-RE-793 

2022-E-RE-716 

2022-E-RE-846 

2022-E-RE-763 

2022-E-RE-741 

2022-E-RE-852 

2022-E-RE-656 

2022-E-RE-734 

2022-E-RE-732 

2022-E-RE-689 

2022-E-RE-768 

2022-E-RE-670 

2022-E-RE-681 

2022-E-RE-839 

2022-E-RE-718 

2022-E-RE-828 

2022-E-RE-841 

2022-E-RE-654 

2022-E-RE-664 

2022-E-RE-724 

2022-E-RE-865 

2022-E-RE-678 

2022-E-RE-680 

2022-E-RE-748 



 

 

2022-E-RE-801 

2022-E-RE-687 

2022-E-RE-700 

2022-E-RE-838 

2022-E-RE-832 

2022-E-RE-675 

2022-E-RE-837 

2022-E-RE-827 

2022-E-RE-834 

2022-E-RE-666 

2022-E-RE-833 

2022-E-RE-772 

2022-E-RE-780 

2022-E-RE-860 

2022-E-RE-829 

2022-E-RE-819 

2022-E-RE-822 

2022-E-RE-814 

2022-E-RE-658 

2022-E-RE-863 

2022-E-RE-727 

2022-E-RE-820 

2022-E-RE-677 

2022-E-RE-657 

  

Relació provisional de persones excloses: 

Registre 
d'Entrada 

Motiu de l'exclusió  

2022-E-RE-703 
No presenta certificat C de català ni compromís de 
fer prova de nivell si es finalista  

2022-E-RE-726 
No presenta certificat C de català ni compromís de 
fer prova de nivell si es finalista  

2022-E-RE-674 No compta amb la titulació requerida  

2022-E-RE-692 No presenta carta de motivació  

2022-E-RE-854 
No presenta certificat C de català ni compromís de 
fer prova de nivell si es finalista  

2022-E-RE-690 
No presenta certificat C de català o compromís de 
fer prova de nivell si es finalista  

2022-E-RE-672 
No presenta centrificat C de Català ni compromñis 
de fer prova de nivell si es finalista  

2022-E-RE-659 No compta amb la titulació requerida  



 

 

2022-E-RE-831 
No presenta certificat C de català ni compromís de 
fer prova de nivell si es finalista  

2022-E-RE-650 No compta amb la titulació 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 

  

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 14 d’octubre de 2022. 
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