
 
 
PUNTUACIÓ DEFINITIVA DELS CANDIDATS/ES FINALISTES ADMESOS/ES A 

LA CONVOCATÒRIA IV03/21: TÈCNIC/A SUPERIOR COMMUNITY MANAGER 

 

D’acord amb les bases de la convocatòria, els/les 15 candidats/es amb millor 

puntuació curricular havien de presentar la documentació acreditativa dels mèrits 

al·legats, que no haguessin presentat amb anterioritat, de forma presencial al 

Registre General del CCCB, carrer Montalegre, número 5, 08001 Barcelona, de dilluns 

a divendres laborables, de 10 a 14 hores, en el termini del 2 al 13 de maig de 2022 

(ambdós dies inclosos).  

 

Un cop revisada la documentació aportada, es fa pública la puntuació definitiva dels 

candidats/es, així com la convocatòria de prova escrita per aquelles persones que 

s’indiquen en la relació següent: 

 

NÚMERO DE 
REGISTRE 

PUNTUACIÓ MÈRITS 
PROVISIONAL 

PUNTUACIÓ MÈRITS 
DEFINITIVA 

CONVOCATÒRIA 
PROVA ESCRITA 

36053 8,30 7,65 
SI 

36073 6,75 6,75 
SI 

36090 7,15 4,75  

36097 7,45 7,40 SI 

36119 6,45 7,25 SI 

36120 6,75 5,25  

36133 8,25 6,75 
SI 

36134 7,85 4,75 
 

36136 6,70 4,50  

36138 7,75 7,75 SI 

36148 7,45 5,75  

36156 9,00 9,00 SI 

36170 7,15 6,55 
SI 

36171 7,75 5,50 
 

36203 7,25 7,75 SI 

 

CONVOCATÒRIA DE PROVA ESCRITA:  

 

 DATA: 22 de juny de 2022 

 HORA: 12,00 hores 

 LLOC: Aula 1 del CCCB, carrer Montalegre, número 5 de Barcelona 

 

Per tal d’accedir a la prova escrita els/les aspirants hauran de portar DNI/NIE, 

passaport o carnet de conduir. 

  



 
 
 

Caldrà que, en tot moment, els/les aspirants respectin les següents:  

NORMES D’ACCÉS, ORGANITZACIÓ I MESURES PREVENTIVES PRÈVIES 

 

▪ Cada participant del procés selectiu assumeix i es responsabilitza de complir 

amb les mesures higièniques i sanitàries, així com amb els riscos sanitaris 

inherents a la prova, especialment si és personal sensible a afectacions 

derivades del contagi de la COVID-19. 

▪ Qualsevol participant del procés selectiu que presenti símptomes d’estar 

contagiat per COVID-19, o que pugui ser qualificat de cas possible, probable, 

confirmat de contagi, o que estigui en període d’aïllament o de quarantena 

domiciliària, o bé que sigui coneixedor d’haver tingut un contacte estret amb 

alguna persona contagiada de COVID-19, no podrà presentar-se ni accedir al 

CCCB. Amb caràcter previ a la celebració de la prova, haurà d’avisar i aportar 

la documentació acreditativa a través del correu rrhh@cccb.org .  

▪ Si el/la participant es troba dins de la població vulnerable per a la Covid-19, i 

requereix d’alguna adaptació per a la realització de la prova, caldrà que ho 

comuniqui amb caràcter previ al dia de la prova i amb un mínim de 2 dies 

hàbils d’antelació a través del correu electrònic rrhh@cccb.org adjuntant el 

corresponent justificant mèdic o declaració jurada.  

▪ La higiene de mans haurà de realitzar-se a l’accedir a l’edifici i abans d’accedir 

a l’aula, en els punts habilitats amb les mesures i materials adients, no 

obstant, es recomana portar un gel hidroalcohòlic individual.  

▪ Els/les participants hauran de respectar les indicacions i els recorreguts 

d’entrada i sortida als recintes, edificis, a les aules i a d’altres espais comuns. 

▪ Per poder accedir a la realització de les proves, les persones convocades 

hauran d’acreditar la seva identitat mitjançant la presentació d’un dels 

següents documents originals: DNI, Passaport o Carnet de Conduir. 

▪ Durant la realització de la prova, no es pot fer us de dispositius electrònics, 

de telefonia, missatgeria, rellotges intel·ligents o similars. L’incompliment 

d’aquesta norma comportarà l’exclusió del procés selectiu de la persona 

aspirant.  

▪ En cas que el/la participant en els 2 dies següents de la celebració de les 

proves, presenti símptomes compatibles o sigui diagnosticat de Covid-19, 

haurà de comunicar-ho a rrhh@cccb.org  

▪ En cas de dubte o absència d’indicacions o suggeriments específics sobre el 

procediment i l’adequació de les mesures a adoptar descrites en el present 

protocol, serà de referència la normativa legal de caràcter general o bé els 

plans i protocols sectorials per fer front a la COVID-19 que tractin qüestions 

afins o assimilables a les situacions descrites més amunt. 

 

CCCB, 17 de juny de 2022 
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