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Plaça Tècnic/a de taller i laboratori 

Codi 192-83 

Resolució RESOLUCIÓ 020_SDP-2022-2733/353 

Perfil  Tècnic/a de taller i laboratori nivell 3 

Destinació  UTG Campus Terrassa 

 

Valoració de la prova de coneixements de llengua catalana: 
 

PERSONES CANDIDATES 
(Cognoms i nom / dni) 

Valoració prova de 
coneixements de llengua 
catalana 

***9571** No presentat 

***8184** No presentat 

***4871** 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. 

 
Les persones declarades no aptes o no presentades queden eliminades del procés 
selectiu. 
 

Valoració de la primera part de la prova: 

 

Persona candidata 
Puntuació obtinguda sobre 2,5 

punts 

GUERRERO ASUAR, 

MONTSERRAT 
2,5 

JUNI BELLON, MANEL 1,32 

***4200** 1,23 

***8274** 1,17 

 
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 prova es valora fins a un màxim de 2,5 punts, és eliminatòria, la puntuació mínima 

per superar-la és la meitat de la puntuació màxima. 
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Relació de persones que han superat la primera part de la prova, part teòrica i 
que es convoquen a la realització de la segona part de la prova, part pràctica. 

Persona candidata 

GUERRERO ASUAR, MONTSERRAT 

JUNI BELLON, MANEL 

 

Convocatòria a la segona part de la prova, part pràctica 

Les  persones aspirants  convocades han d'assistir amb bolígraf i s'hauran d'esperar a 

l'hora indicada a  l'entrada  de  l’edifici. 

 

Dia 19 de gener de de 2023 

Hora 10:30  hores 

Lloc 

UTG Campus Terrassa   

Edifici TR7 - INTEXTER (Institut d'investigació Tèxtil 

i cooperació de Terrassa) 

Carrer Colom, 15 

08222 Terrassa  

 

Cal que us presenteu amb el DNI o un altre document que acrediti la vostra identitat. 

 

La prova és realitzarà als següents laboratoris: Laboratori de Polimers Tèxtils, Laboratori 

de Teixits de Punt i Especials i Laboratori de Parametria Física Tèxtil.  

Tindrà una tindrà una durada màxima de dues hores i es valora fins a un màxim de 2,5 

punts, és eliminatòria, la puntuació mínima per superar-la és la meitat de la puntuació 

màxima 

 

Barcelona, 16 de gener de 2023 

 
La Secretària del tribunal 
 
 
 
Sheila Millán Cañamares 


