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Codi 188-123 

Plaça Tècnic/a Taller i Laboratori 

Resolució concurs RESOLUCIÓ 020_SDP-2022-1709/248 

Perfil genèric Tècnic/a de taller i laboratori nivell 3 

Destinació  UTG Àmbit Enginyeria Industrial de Barcelona 
 
 
Valoració de la segona part de la prova: Part pràctica. 
 

PERSONA CANDIDATA 
(Cognoms, Nom/ DNI) 

Valoració de la segona  
part de la prova sobre 2,5 punts  

AMARGOS VIADER, JORDI  1.50 

VALLDAURA FABREGA, JOAN MARIA 
  2.30 

 
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. Les persones que no 
consten com valorades són no presentades a l’exercici. 

 
La valoració de la segona part de la prova (eliminatòria) es valora fins a 2.5 punts i, per 
tal de superar-la, es requereix com a mínim la meitat de la puntuació màxima possible 
(1,25 punts). 
 
 
SEGONA FASE 
 
Convocatòria a entrevista. 
 
Relació de persones que han superat la segona part de la prova (Primera fase) i que 
es convoquen a la realització d’una entrevista mitjançant crida única. 
 

Dia 14 de novembre de 2022 

Lloc 
Sala 208, 2a planta de l’Edifici Vèrtex  
Plaça Eusebi Güell, 6 (Campus Nord UPC) 08034 
Barcelona 

 
 
Es realitzarà d’acord amb el següent ordre d’actuació: 
 

PERSONES CANDIDATES HORA 

AMARGOS VIADER, JORDI 10:30 

VALLDAURA FABREGA, JOAN MARIA 
 

11:00 

 
Cal que us presenteu amb el DNI o un altre document que acrediti la vostra identitat.  
 
Es valora fins a un màxim de 5 punts, i per tal de superar-la es requerirà com a mínim 
la meitat de la puntuació màxima possible. 
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Les persones candidates 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, 8 de novembre de 2022 
 
 
La secretària del tribunal 
 
 
Mireia Oltra Díez  
 


