
 
 

Codi plaça: 189-24 

Resolució concurs: 1447/2020, de 4 de novembre 

Plaça: Cap Àrea Recursos, Serveis i Suport Gestió Recerca i TRR 

Destinació : UTG Àmbit Edificació de Barcelona 
 
 
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: 

a) Dissenyar, programar, coordinar, avaluar i executar processos dins de l’àmbit de 
gestió dels recursos i serveis.  

Es valora fins a un màxim d’1,5 punts. 

b) Dissenyar, programar, coordinar, avaluar i executar processos dins de l’àmbit de 
gestió de la recerca.  

Es valora fins a un màxim d’1,5 punts. 

c) Planificació i gestió general: planificació i organització del treball, gestió per 
processos, gestió de projectes, anàlisi i solució de problemes, ...  

Es valora fins a un màxim d’1 punt. 

d) Lideratge i gestió de persones. Liderar i integrar el personal que es té a càrrec, 
vetllar per la formació i el desenvolupament professional d’aquest, potenciant el 
treball en equip i l’optimització del seu rendiment. Distribuir responsabilitats i 
objectius entre les persones i supervisar i fer seguiment de les activitats.  

Es valora fins a un màxim d’1 punt. 

Dins de cada criteri es valora un 50% com a màxim de formació i un 50% com a màxim 

d’experiència. 

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

- Gestió econòmica i aplicació de normatives. Es valora fins a un màxim de 6 
punts. 

- Planificació i plantejament de propostes. Es valora fins a un màxim de 2 punts. 
- Lideratge i gestió de persones. Es valora fins a un màxim de 2 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 14 de gener de 2021 

Hora 9:00 hores 

Lloc Telemàticament a través de Google Meet 

 
La prova es realitzarà telemàticament i consistirà en supòsits pràctics amb diferents 

qüestions a desenvolupar relacionades amb els criteris establerts, amb una durada 

màxima de 2 hores. 

Es facilitarà l’enllaç per accedir a la reunió mitjançant un correu electrònic a l’adreça 
indicada a la sol·licitud. En aquesta sessió el tribunal facilitarà les instruccions per tal de 
desenvolupar la prova. La persona aspirant haurà de lliurar la seva resposta a través 
d’un document en format PDF. 
 
Cal que us presenteu amb el DNI o un altre document que acrediti la vostra identitat. 
 
 
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. 
 
La persona candidata ha d’assegurar-se els mitjans necessaris per a poder fer efectives 
la realització de les sessions telemàtiques amb el tribunal. 
 
 
 
Barcelona, 15 de desembre de 2020 
 
 
La secretària del tribunal 
 
Cristina Domínguez Muñoz 
 


