
 

 
 

 
 

ACORD pel qual s’adjudica un contracte de treball indefinit a temps parcial per a cobrir una 
plaça d’auxiliar a la Fundació 

 

 

En data 3 de setembre es va publicar la Convocatòria per a cobrir una plaça d’auxiliar amb un 
contracte de treball indefinit a temps parcial a la Fundació. 

Prèvia la tramitació corresponent, atenent a la prova i l’entrevista realitzades a les persones 
candidates el 19  d’octubre de 2022, el tribunal ha acordat les puntuacions indicades a l’Annex 
I, proposant la persona candidata que ha obtingut major puntuació. 

Per això, 

ACORDO 

Primer.- Adjudicar el contracte de treball indefinit a temps parcial d’auxiliar a la Fundació Guasch 
Coranty a la Sra. Alba Sauleda Regada, d’acord amb la relació prioritzada publicada en l’Annex 
I. 

Segon.- La persona a la qual se li ha adjudicat el contracte de treball indefinit a temps parcial, 
ha d’aportar, obligatòriament, en el termini de cinc (5) dies hàbils, a partir del dia següent a la 
publicació d’aquesta resolució, la documentació acreditativa requerida a l’Annex II, juntament. 

 

La Vicepresidenta de la Fundació 

 

 

 

 

Maria Dolors Tapias Gil 

 

  



 

 
 

 
 

ANNEX I 

 

LLOC DE TREBALL CONVOCAT: Auxiliar de la Fundació Guasch Coranty 

 

Cognoms i nom 
Puntuació prova 

Puntuació màxima: 7 
Puntuació mínima: 3,5 

Puntuació entrevista 
Puntuació màxima: 3 

Puntuació mínima: 1,5 
Puntuació final 

SAULEDA REGADA, ALBA 6,2 3 9,2 
ANGLES CACHA, MARC 5,2 2,2 7,4 
PEREZ MEJIAS, ALICIA 5 1,4 6,4 
ROZAS PEDROSA, SARA 3,8 2,1 5,9 

 

 

  



 

 
 

 
 

ANNEX II 

 

Documentació acreditativa del compliment dels requisits establerts a l’anunci de contracte 
de treball indefinit a temps parcial per una plaça d’auxiliar de la Fundació Guasch Coranty 

 

La documentació requerida en aquest Annex, juntament amb la instància degudament signada, 
s’ha d’aportar en el termini de 5 dies hàbils (des del dia 10 de maig de 2022 i fins el dia 16 de 
maig de 2022, ambdós inclosos) a la Secretaria de la Facultat de Belles Arts ubicada al carrer Pau 
Gargallo, núm. 4, en horari de dilluns a divendres de 9:30 a 13:30 hores i el dilluns i dimecres de 
16 a 19 hores (es recomana cita prèvia: https://www.ub.edu/portal/web/bellesarts/cita-previa) 
. 

- Original i còpia del DNI. 
- Original i còpia de la titulació exigida a la convocatòria (títol de graduat escolar, graduat 

en educació secundària obligatòria (ESO) o equivalent) o en el seu defecte el resguard 
de pagament de les taxes de sol·licitud del títol. En cas de titulacions obtingudes a 
l’estranger, han d’aportar la corresponent acreditació de la seva homologació o 
certificació d’equivalència.  

- Original i còpia del certificat del nivell C1 de català del Marc Europeu Comú de 
Referència (MECR) o d’altres equivalents o superiors. 

- Si s’escau, original i còpia de l’acreditació del nivell suficient de castellà. 
- Si escau, permís de treball. 

 

 

  



 

 
 

 
 

INSTÀNCIA PER LA QUAL ES FA LLIURAMENT DE LA DOCUMENTACIÓ REQUERIDA 
CORRESPONENT A L’ANUNCI DE CONTRACTE DE TREBALL INDEFINIT A TEMPS PARCIAL PER 

UNA PLAÇA D’AUXILIAR DE LA FUNDACIÓ GUASCH CORANTY 

 

Nom: .............................................. Cognoms: ........................................................................ 

amb DNI ..........................................  Telèfon (preferent mòbil) .................................................... 

Adreça electrònica ............................................................. 

 

EXPOSO:  Que d’acord amb el punt 7 de l’anunci de contracte de treball indefinit a temps 
parcial per una plaça d’auxiliar de la Fundació Guasch Coranty 

DEMANO:  Que es tingui per presentada la documentació requerida indicada a continuació 

 Document original del DNI (o NIE en cas que no tinguin nacionalitat 
espanyola 

Títol de graduat escolar, graduat en educació secundària obligatòria (ESO) 
o equivalent. En el seu defecte, el resguard de pagament de les taxes de 
sol·licitud del títol. 

Certificat de nivell C1 de català del Marc Europeu Comú de Referència 
(MECR) o d’altres equivalents o superiors 

Acreditació documental del coneixement del castellà, si s’escau, segons 
l’establert al punt 2.6 de l’anunci 

En el seu cas, permís de treball 

Si s’escau, les persones amb discapacitat han de presentar dictamen 
favorable expedit per l’equip multiprofessional de valoració de 
discapacitats del departament competent en aquesta matèria de la 
Generalitat de Catalunya, que acrediti la comptabilitat per a dur a terme 
les tasques que corresponen al lloc de treball. 

Barcelona, .............. d’octubre de 2022 

 

 

(Signatura original) 
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