
 

 
El tribunal ha establert el següents criteris de valoració per cadascuna de les places: 
 
Plaça 171-78 

PRIMERA FASE: Prova. Fins a 5 punts 
 
Criteris de valoració de la prova 
La prova consistirà de dues parts eliminatòries: 

• A la primera part de la prova es valoraran les competències tècniques del perfil 
(mecànica, construcció i aspectes de PRL) així com d’atenció a usuaris/es i solució 
de problemes. Tindrà una puntuació màxima de 2 punts i caldrà obtenir com a mínim 
1 punt per superar-la. 

 

• A la segona part de la prova es valoraran les competències tècniques en l’àmbit de la 
construcció, on es tindrà en compte, a part d’aspectes tècnics, la manipulació de les 
eines, l’ordre, la neteja i la seguretat. Es farà de forma pràctica en entorn laboratori. 
Tindrà una puntuació màxima de 3 punts i caldrà obtenir com a mínim 1,5 punts per 
superar-la. 

 

SEGONA FASE: Entrevista. Fins a 5 punts 

 
Criteris de valoració de l’entrevista  
El tribunal estableix que a l’entrevista es valoraran les competències personals 
establertes al perfil específic de la plaça i els interessos, motivació i expectatives vers al 
lloc de treball.  

La puntuació mínima per superar-la és la meitat de la puntuació exigida 
 

 

Plaça 171-79 

PRIMERA FASE: Prova. Fins a 5 punts 
 
Criteris de valoració de la prova 
Es valoraran les competències tècniques del perfil així com aspectes de planificació i 
organització del treball i d’atenció a usuaris/es i solució de problemes. 

La puntuació mínima per superar-la és la meitat de la puntuació exigida 

 

SEGONA FASE: Entrevista. Fins a 5 punts 

 
Criteris de valoració de l’entrevista  
El tribunal estableix que a l’entrevista es valoraran les competències personals 
establertes al perfil específic de la plaça i els interessos, motivació i expectatives vers al 
lloc de treball.  

La puntuació mínima per superar-la és la meitat de la puntuació exigida 

 

 

Plaça: Tècnic/a de taller i laboratori 

Perfil genèric:  Tècnic/a de taller i laboratori nivell 3 

Destinació : UTG de l’Àmbit de Camins 

Resolució RESOLUCIÓ 020_SDP-2023-105/10 

Codi:                171-78 i 171-79 



 

CONVOCATÒRIA DE LA PROVA  

 

El tribunal convoca a les persones candidates admeses a la realització d’una prova: 
 

 

Plaça 171-78: Primera part de la prova 
 

Dia 22 de març de de 2023 

Hora 09:30 hores 

 

Lloc 

Edifici Vèrtex  

Aula VS202 (segon soterrani de l’edifici)  

Plaça Eusebi Güell, 6 (Campus Nord UPC) 

08034 Barcelona 
 

Cal que us presenteu amb el DNI o un altre document que acrediti la vostra identitat. 
 
La prova consistirà en respondre preguntes tipus test i preguntes curtes de 
desenvolupament per avaluar els criteris de valoració indicats per la primera part de la 
prova. 
 
Tindrà una durada màxima de 1 hora i mitja. La prova es realitzarà escrita en ordinador 
sense accés a internet. 
 
Plaça 171-79: Prova 
 

Dia 22 de març de de 2023 

Hora 12:30 hores 

 

Lloc 

Edifici Vèrtex  

Aula VS202 (segon soterrani de l’edifici)  

Plaça Eusebi Güell, 6 (Campus Nord UPC) 

08034 Barcelona 
 

Cal que us presenteu amb el DNI o un altre document que acrediti la vostra identitat. 
 
La prova consistirà en respondre preguntes tipus test i preguntes curtes de 
desenvolupament per avaluar els criteris de valoració indicats per aquesta plaça. 
 
Tindrà una durada màxima de 1 hora i mitja. La prova es realitzarà escrita en ordinador 
sense accés a internet. 
 

Barcelona, 13 de març de 2023 

 

   
Sheila Millán Cañamares 

 
 

Secretaria del tribunal 


