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

 Anàlisi curricular: Fins a un màxim de 2 punts.  

 Competència (prova): Fins a un màxim de 13 punts. 
 
Criteris de valoració de l’anàlisi curricular 
 
El tribunal estableix el següent criteri de valoració per l’anàlisi curricular: 
 
1. Coneixement de càlcul de nomina (pagament de nomina, seguretat social i irpf). Es valora 
fins a un màxim de 2 punts. 
 
El tribunal decideix també que dins el criteri, es valorarà un 40% com a màxim de formació i un 
60% com a màxim de l’experiència. 
 
Criteris de valoració de la prova: 
 
El  tribunal estableix els següents criteris de valoració de la prova: 
 
1. Marc normatiu i legislació de càlcul de nomina, SS i IRFP. Es valora fins a un màxim del 30 
% de la puntuació total de la prova. 
 
2. Planificació, organització del treball, avaluació i qualitat. Es valora fins a un màxim del 30 % 
de la puntuació total de la prova. 
 
3. Anàlisi de dades i solució de problemes. Es valora fins a un màxim del 40 % de la puntuació 
total de la prova. 
 
 
 
Convocatòria a prova 
 
Les  persones aspirants  convocades a  la  prova  han d'assistir  amb  mascareta  i  bolígraf  
propi. S'hauran d'esperar  a  l'hora  indicada  a  l'entrada  de l’edifici B6 del Campus Nord i 
seguir  les  mesures preventives de seguretat i salut que se’ls indicaran. 
 
Cal que us presenteu amb el DNI o un altre document que acrediti la vostra identitat. 
 

Dia 21 de juliol de 2021 

Hora 10:00 hores 

Lloc 
Facultat d’Informàtica de Barcelona 
A l’entrada de l’edifici B6 del Campus Nord. c/ Jordi 
Girona, 1-3. 08034 Barcelona 

 
 

Codi plaça 001-78 

Resolució concurs Resolució 860/2021, de 15 de juny 

Plaça Tècnic/a  

Destinació  Servei de Personal 
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La prova consistirà en respondre diferents supòsits pràctics a desenvolupar segons el perfil de 
la plaça, es farà amb suport informàtic, amb connexió a internet i tindrà una durada màxima de 
2 hores. 
 
Criteris de valoració de l’entrevista: 
 
Es valoraran les competències personals establertes al perfil específic de la plaça, motivació i 
expectatives vers al lloc de treball. 
 
 
Barcelona,  15 de juliol de 2021 
 
 
 
La secretària del tribunal 
 
Felicidad Barrio Zayas 


