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Codi 051-07 
Plaça Tècnic/a  

Perfil  Tècnic/a de gestió nivell 1 (F) 

Resolució RESOLUCIÓ 020_SDP-2022-350/24 

Destinació Servei de Desenvolupament Organitzatiu 

 

 
 
El tribunal ha acordat que a la primera fase del concurs es valorarà: 
  

• Anàlisi curricular: Fins a un màxim de 5 punts.  

• Competència (prova): Fins a un màxim de 10 punts. 
 
Criteris de valoració anàlisi curricular: 
 
El tribunal estableix els següents criteris de valoració per l’anàlisi curricular:  
 
1. Implantació de l’administració electrònica. Fins a un màxim de 1.5 punts  
2. Implantació i gestió del registre electrònic. Fins a un màxim de 1.5 punts  
3. Eines d’e-Administració. Fins a un màxim de 1.5 punts  
4. Anàlisi, disseny i millora de processos. Fins a un màxim de 1.5 punts  
 
Els criteris establerts es valoren un 20% a través de la formació i un 80% a través de 
l’experiència 
 
 
Criteris de valoració de la prova 
 
El tribunal decideix realitzar una prova per valorar la competència i estableix els següents 
criteris de valoració de la mateixa. 
 
1. Coneixement de la legislació i normatives vigents vinculades a l’administració electrònica i 
la seva aplicació a la UPC. Fins a un màxim de 2.5 punts  
2. Anàlisi i definició de processos i la seva millora. Fins a un màxim de 2.5 punts  
3. Planificació, gestió, control i seguiment de projectes. Fins a un màxim de 2.5 punts  
4. Aplicació de les eines d’e-Administració. Fins a un màxim de 2.5 punts 
 
 
Criteris de valoració de l’entrevista 
 
El tribunal estableix que a l’entrevista es valoraran les competències personals establertes al 
perfil específic de la plaça, la motivació i expectatives vers al lloc. 
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Convocatòria a prova  
 
La persona candidata  convocada a  la  prova  ha d'assistir  amb  mascareta  i  bolígraf  propi. 
S’haurà d'esperar  a  l'hora  indicada  a  l'entrada  de l’Edifici Vèrtex i seguir  les  mesures 
preventives de seguretat i salut que se’l indicaran. 
 
Cal que us presenteu amb el DNI o un altre document que acrediti la vostra identitat. 
 
 

Dia 18 de març de 2022 

Hora 10:00 hores 

Lloc 

Edifici Vèrtex 
Aula VS202 (prova) (soterrani segon de l’edifici) i Aula 
VS201 (entrevista) 
Plaça Eusebi Güell, 6 (Campus Nord UPC) 
08034 Barcelona 

 
 
 
La prova consistirà en respondre diferents supòsits pràctics a desenvolupar segons el perfil 
de la plaça, es farà amb suport informàtic, es permetrà la connexió a internet i tindrà una 
durada màxima de 2 hores. 
 
El mateix dia, un cop finalitzada la prova el tribunal farà la valoració de la primera fase del 
concurs i, en cas de superar-la, es procedirà a la realització de l’entrevista personal a 
continuació. 
 
Si s’escau, l’entrevista amb el tribunal es realitzarà de forma telemàtica mitjançant una 
reunió a través de l’eina Google Meet. 
 
 
 
 
Barcelona,  9 de març de 2022 
 
 
 
 
 
La secretària del tribunal 
 
Felicidad Barrio Zayas 


