
LLISTA PROVISIONAL D’ADMESOS I EXCLOSOS AL PROCÉS DE SELECCIÓ PER A PROVEIR LA 
PLAÇA DE DIRECTOR/A GENERAL DE LA FUNDACIÓ JULIO MUÑOZ RAMONET 

 
 
 
 
Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds per participar en la convocatòria per a la 
provisió de la plaça de Director/a General de la Fundació Julio Muñoz Ramonet, es procedeix a 
aprovar la llista provisional de persones admeses i excloses a participar en el procés, per la 
qual cosa es fa pública d’acord amb els requisits assenyalats a les bases de la convocatòria. 
 
D’acord amb l’establert en les bases de la convocatòria, es concedeix un termini de 10 dies 
hàbils per a esmenes i possibles reclamacions, a comptar de l'endemà de la publicació 
d’aquesta llista provisional al web de la Fundació Julio Muñoz Ramonet i al web de l’Institut de 
Cultura de Barcelona 
 

PERSONES ADMESES  

                 DNI 

XXXX0390R 

XXXX6165S 

XXXX6206W 

XXXX8730G 

XXXX5898B 

XXXX6223F 

XXXX1235E 

XXXX3093B 

 

 
 

 
PERSONES EXCLOSES 

                DNI                                                                 MOTIU EXCLUSIÓ                                                                               

XXXX9534D 
 
A , C i D 

 
XXXX1511P 

 
B, C i D 

 
XXXX3523R 

 
C 

  

 XXXX1141Q                                                                    E 
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MOTIUS D’EXCLUSIÓ 

A. Per no haver acreditat complir els requisits que han de reunir les persones aspirants 

establerts a la clàusula QUARTA de les bases                   

B. Per no complir el requisit de  3 anys d'experiència professional en el desenvolupament 

de funcions coincidents o anàlogues en el seu contingut professional i en el seu nivell 

tècnic a les del lloc a proveir en qualsevol Administració Pública o en el sector privat. 

C. Per no haver presentat la carta de motivació acreditativa de l’interès per ocupar la 

plaça en el moment de presentar la sol·licitud  

D. Per no haver presentat un  projecte d’actuació relatiu a l’activitat de la fundació de 10 

pàgines en el moment de presentar la sol·licitud 

E. Per presentar la sol·licitud fora de termini 

 

 

La Comissió de valoració 

 

 

 

Júlia Miralles del Imperial  

 

 

 

Mònica Mateos Guerrero 

 

 

 

Anna Bröll Nadal 
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