
 

 

Codi 188-123 

Plaça Tècnic/a Taller i Laboratori 

Resolució concurs RESOLUCIÓ 020_SDP-2022-1709/248 

Perfil Tècnic/a de taller i laboratori nivell 3 

Destinació  UTG Àmbit Enginyeria Industrial de Barcelona 
 
Valoració de la prova de coneixements de llengua catalana: 
 

PERSONES CANDIDATES 
(COGNOMS I NOM/ DNI) 

Valoració prova de 
coneixements de 
llengua catalana 

VALLCORBA LOPEZ, JUAN JOSE  APTE 

VALLDAURA FABREGA, JOAN MARIA  APTE 

***3271** No presentat 

***7475** No presentat 

***2149** No presentat 

 
Les persones valorades com a no aptes o no presentades apareixen identificades amb els dígits que 
ocupen les posicions quarta, cinquena, sisena i setena del seu DNI. En cas de NIE, evitant el primer 
caràcter alfabètic, amb els dígits que ocupin les posicions quarta, cinquena, sisena i setena. 

 
Per obtenir la qualificació d’apte s’ha d’obtenir com a mínim el 50% de puntuació de 
respostes correctes sobre el total (20 sobre màxim 40). Les persones declarades no 
aptes o no presentades queden eliminades del procés selectiu. 
 
Valoració de la primera part de la prova: 
 

PERSONES CANDIDATES 
(Cognoms i nom / DNI) 

Valoració de la prova  
sobre 2,5 punts 

AMARGOS VIADER, JORDI 1,8 

VALLDAURA FABREGA, JOAN MARIA 2,03 

***7331** 0,87 

 
Les persones valorades que no han superat la prova apareixen identificades amb els dígits que ocupen 
les posicions quarta, cinquena, sisena i setena del seu DNI. En cas de NIE, evitant el primer caràcter 
alfabètic, amb els dígits que ocupin les posicions quarta, cinquena, sisena i setena. 
 

Es valora fins a un màxim de 2.5 punts, la puntuació mínima per superar-la és la meitat 
de la puntuació exigida.(1.25 punts). 
 
 
Relació de persones que han superat la primera part de la prova i que es 
convoquen a la realització de la segona part de la prova. 
 

PERSONES CANDIDATES 

AMARGOS VIADER, JORDI 

VALLDAURA FABREGA, JOAN MARIA 

 
Les persones convocades han de presentar-se degudament identificades (DNI o Passaport vigent). 
Hauran d’aplicar les mesures establertes per l’autoritat sanitària així com les específiques que estableixi la 
UPC en matèria de seguretat. En cas de no respectar les mesures sanitàries i de seguretat seran 
expulsats del concurs. 

 
 



 

Convocatòria a la segona part de la prova: Part pràctica. 
 
Es convoca a les persones aspirants que han superat la primera part de la prova, a la 
realització de la segona part de la prova mitjançant crida única. 
 
 

Dia 4 de novembre de 2022 

Hora 10:00 hores 

Lloc 

Laboratori d'electrotècnia, màquines elèctriques del 
DEE-ETSEIB. 
Avinguda Diagonal, 647, 08028 Barcelona 
(Pavelló B, planta -1, porta 15.1) 

 
En la segona part de la prova (part pràctica), es valorarà la capacitat de les persones 
candidates per treballar amb les eines requerides al perfil de la plaça dins l’ entorn 
laboratori i tindrà una durada màxima d’una hora i mitja. 
 
Es valorarà amb un màxim de 2.5 punts i per superar-la, la puntuació mínima serà la 
meitat de la puntuació màxima exigida.(1.25 punts) 
 
Part de la resposta de la prova es realitzarà de forma escrita, per tant els candidats 
hauran de portar bolígraf propi. 

 
Les persones convocades han de presentar-se degudament identificades (DNI o 
Passaport vigent) i han d’assistir amb mascareta. Hauran d’aplicar les mesures 
establertes per l’autoritat sanitària així com les específiques que estableixi la UPC. En 
cas de no respectar les mesures sanitàries i de seguretat seran expulsats del concurs. 

• La mascareta és obligatòria en: 
o Ús compartit d'un ascensor. 
o Qualsevol persona positiva en qualsevol lloc i moment dins o fora dels 

edificis de la UPC. 
o Qualsevol persona que presenti simptomatologia compatible amb la 

COVID en qualsevol lloc i moment. 

• La mascareta és recomanada en: 
En situacions on hi hagi acumulació de gent i no es pugui mantenir 
distància permanentment i la ventilació no sigui òptima. 

 
 
Barcelona, 31 d’octubre de 2022 
 
 
La secretària del tribunal 
 
 
Mireia Oltra Díez  
 
 
 


