
 

 
 

 
 

 

CONTRACTE DE TREBALL INDEFINIT A TEMPS PARCIAL  D’AUXILIAR 

 

Acords de la reunió del tribunal 

 

 

En data 13 d’octubre de 2022, el tribunal qualificador de la Convocatòria per a cobrir una plaça 
d’auxiliar amb un contracte de treball indefinit a temps parcial, ha acordat fer públic: 

• Prova: convocatòria, tipologia, durada i barem de la prova (annex) 
• Entrevista: barem i criteris de valoració de l’entrevista (annex) 

Les persones que concorrin a la prova, per a la seva identificació, hauran de presentar-se proveïdes 
d’un document d’identificació (DNI o passaport). 

 

La presidenta del tribunal    El secretari 

 

 

 

 

Maria Dolors Tapias Gil     Eugeni Boldú Montoro 

 

  



 

 
 

 
ANNEX 

Plaça d’auxiliar amb contracte de treball indefinit a temps parcial 

Convocatòria, tipologia, durada i barem de la prova: 

Convocatòria de la prova 
Data:   19/10/2022 
Hora:   15:30 h 

Lloc:   Fundació Guasch Coranty 
           Facultat de Belles Arts 
           C/ Pau Gargallo, 4 – 2a planta 

Tipologia i durada de la prova 
Tipologia de la prova: La prova es basarà en la redacció de dos documents administratius relacionats 

amb el funcionament administratiu de la fundació. Serà escrita, sense ordinador. 
Durada de la prova: 1 hora 
Criteris de valoració de la 
prova: 

Cadascun dels documents tindrà un valor màxim de 3,5 punts cadascun. 
 
Les errades ortogràfiques i gramaticals significatives i reiterades es penalitzaran. 

Barem de la prova (eliminatòria) 
Màxima Mínima 

7 3,5 
 

Convocatòria, tipologia, durada i barem de la prova: 

Convocatòria de l’entrevista 
Data:   19/10/2022 
Hora:   17:00 h 

Lloc:   Fundació Guasch Coranty 
           Facultat de Belles Arts 
           C/ Pau Gargallo, 4 

Barem de l’entrevista (eliminatòria) 
Màxima Mínima 

3 1,5 
 

Criteris de valoració de l’entrevista: 

• Experiència curricular relacionada amb el lloc de treball, amb un valor màxim d’1 punt 
• Experiència i coneixement en aplicacions i programes ofimàtics, amb un valor màxim de 0,5 

punts. 
• Experiència i coneixement en gestió de pàgines web, amb un valor màxim de 0,5 punts. 
• Habilitats comunicatives, amb un valor màxim de 0,5 punts. 
• Motivació per al lloc de treball, amb un valor màxim de 0,5 punts. 

 

IMPORTANT: La prova i l’entrevista es faran el mateix dia i la valoració serà eliminatòria. Es 
publicaran els resultats de les dues proves, conjuntament. 
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