
 

Codi: 182-17 
Plaça: TÈCNIC/A D’ADMINISTRACIÓ  
Destinació : UTG Campus Vilanova i la Geltrú 
 
 
El tribunal ha acordat que a la primera fase es valorarà: 
 

• Anàlisi curricular: Fins a un màxim de 5 punts. 
  
• Competència (prova): Fins a un màxim de 10 punts. 

 
 
Criteris de valoració de l’anàlisi curricular 
 
Coneixements i experiència en: 
 

1. Gestió econòmica i pressupostaria. Es valora fins a un màxim de 2,50 punts. 

2. Planificació i gestió general: planificació i organització del treball, gestió per processos, 
solució de problemes, ...). Es valora fins a un màxim d’1,25 punts. 

3. Tècniques de comunicació i d’atenció a usuaris i elaboració de propostes, informes, ... 
Es valora fins a un màxim d’ 1,25 punts. 

 
Per cada criteri es valora un 40% com a màxim de formació i un 60% com a màxim 
d’experiència. 
 

 
Criteris de valoració de la prova  
 
Els criteris de valoració de la prova seran: 

1. Gestió econòmica i pressupostària i aplicació de normativa. 

Es valora fins a un màxim del 70% de la puntuació total de la prova (7 punts) de la 
següent manera: 

 
1.1. Gestió econòmica i pressupostària amb SAP. Es valora fins a un màxim de 3,50 

punts.  
1.2. Aplicació de normativa relacionada. Es valora fins a un màxim de 3,50 punts. 
 

2. Elaboració de documentació per facilitar la presa de decisions. 

Es valora fins a un màxim del 30% de la puntuació total de la prova (3 punts). 

 

Criteris de valoració de l’entrevista 

Es valoraran les competències personals establertes al perfil específic de la plaça i els 
interessos, motivació i expectatives vers al lloc de treball. 
 
 



 

 
Convocatòria a prova 
 
 

Dia 30 de setembre de 2020 

Hora 9:30 hores 

Lloc 

Sala de reunions de direcció - VGA045 
Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Vilanova i 
la Geltrú, Edifici A planta 0 
Vilanova i la Geltrú 

 
 
La prova consistirà en respondre supòsits pràctics amb diferents qüestions a desenvolupar. Es 
farà amb suport informàtic, amb connexió a internet i tindrà una durada màxima d’1 hora 30 
minuts. 
 
Cal que us presenteu amb el DNI o un altre document que acrediti la vostra identitat. 
 
La persona aspirant convocada a la prova ha d'assistir amb mascareta i bolígraf propi. S'haurà 
d'esperar a l'hora indicada a l'entrada de la sala de reunions i seguir les mesures preventives 
de seguretat i salut que se li indicaran. 
 
 
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.  
L’entrevista amb el tribunal es realitzarà de forma telemàtica mitjançant una reunió a través de 
l’eina Google Meet. 
 
 
 
 
 
Barcelona, 23 de setembre de 2020 
 
 
La secretària del tribunal 
 
Cristina Domínguez Muñoz 
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