
 

 
Plaça Tècnic/a en informàtica i comunicacions 

Codi 184-33 

Resolució RESOLUCIÓ 020_SDP-2022-1435/213 

Perfil  Tècnic/a en IC nivell 2 

Destinació  UTG Campus de Manresa 

 
 
 
Valoració de la prova de coneixements de llengua catalana: 
 
 

PERSONES CANDIDATES 
(Cognoms i nom / DNI) 

Valoració de la prova de 
coneixements de llengua 

catalana 

MOYA MUÑOZ, JOAN  APTE 

***6893** 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 65% de puntuació de 
respostes correctes sobre el total (50 preguntes). Les persones declarades no aptes o 
no presentades queden eliminades del procés selectiu. 
 
 
 
Valoració de la prova: 
 
 

PERSONES CANDIDATES 
(Cognoms i nom / DNI) 

Valoració de la prova  
sobre 5 punts 

MOYA MUÑOZ, JOAN 2,59 

PASCUAL CAZORLA, ALBA 2,90 

SERRA LOPEZ, MÀRIUS 2,51 

***0524** NO PRESENTAT 

***5255** 2,21 

 
 
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. 

 
 
La prova es valora fins a un màxim de 5 punts, és  eliminatòria, la puntuació mínima 
per superar-la és la meitat de la puntuació màxima. 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
Relació de persones que han superat la prova i que es convoquen a la realització 
d’una entrevista: 
 
 

Dia 29 de novembre de 2022 

Lloc 

Edifici Vèrtex 
Aula 209, segona planta de l’edifici 
Plaça d’Eusebi Güell, 6 
Campus Nord de la UPC 
Barcelona 08034 

 

PERSONES CANDIDATES HORA 

MOYA MUÑOZ, JOAN  
 

10:30 
 

PASCUAL CAZORLA, 
ALBA 

11:00 

SERRA LÓPEZ, MÀRIUS 11:30 

 
Les persones convocades han de presentar-se degudament identificades (DNI o 
Passaport vigent).  

 
 
Barcelona, 24 de novembre de 2022 
 
 
La secretària del tribunal 
 
 
Sheila Millán Cañamares 
 
 
 


