
               

 
 
Codi: 194-84 
Plaça: Tècnic/a de taller i laboratori  
Perfil:  Tècnic/a de Taller i Laboratori nivell 3 
Destinació : UTG Campus Diagonal-Besòs 
 
 
 
 
 
El tribunal ha establert el següents criteris de valoració: 
 
Pimera fase. Prova. Es valora fins a 5 punts 
 
El tribunal ha establert que la prova constarà de de dos parts eliminatòries: 
 
 
Primera part de la prova: Part teòrica. 
 
El tribunal fixa la puntuació màxima d’aquesta part en 2 punts, la puntuació mínima 
requerida per superar-la és la meitat de la puntuació màxima i estableix els següents 
criteris de valoració: 
 
Criteris valoració prova part teòrica: 
1. Coneixements tècnics de l’àmbit del perfil de la plaça . Es valora fins a un màxim de 1.5 
punts 
2. Planificació i organització del treball. Es valora fins a un màxim de 0.25 punts 
3. Comunicació i atenció usuaris. Es valora fins a un màxim de 0.25 punts 
 
 
 
Segona part de la prova. Part Pràctica. 
 
El tribunal fixa la puntuació màxima d’aquesta part en 3 punts, la puntuació mínima 
requerida per superar-la és la meitat de la puntuació màxima i estableix els següents 
criteris de valoració: 
 
Criteris valoració prova part pràctica: 
Es valoraran, dins de l’entorn de laboratori, els coneixements tècnics del perfil de la plaça. 



               

 
 
 
 
 
Convocatòria a la primera part de la prova, part teòrica 
 
Les  persones aspirants  convocades a  la  prova  han d'assistir  amb  mascareta  i  bolígraf  
propi. S'hauran d'esperar  a  l'hora  indicada  a  l'entrada  de  l’edifici  Vèrtex  i  seguir  
les  mesures preventives de seguretat i salut que se’ls indicaran. 
 
Cal que us presenteu amb el DNI o un altre document que acrediti la vostra identitat. 
 

Dia 1 de desembre de 2021 

Hora 9:30 hores 

Lloc 

Edifici Vèrtex 
Aula VS202, soterrani segon de l’edifici  
Plaça Eusebi Güell, 6 (Campus Nord UPC) 
08034 Barcelona 

 
 
 
La prova consistirà en respondre diferents qüestions i supòsits a desenvolupar segons el 
perfil de la plaça, es farà amb suport informàtic, sense connexió a internet i tindrà una 
durada màxima de 1 hora i 30 minuts. 
 
 
Segona fase. Entrevista. Fins a 5 punts 
 
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 
 
 
 
 
 
Convocatòria prova de coneixements de llengua catalana 
 
Un cop finalitzada la prova el tribunal convoca les persones aspirants que no han acreditat 
el seu coneixement de llengua català a realitzar la prova de coneixement de català 
 
Persones aspirants que han de fer la prova de coneixements de llengua catalana: 
 
 BRIONES I BOIRA, MARC 
 GUITARD OLMEDA, JORGE JUAN 
 MOSIASHVILI , AKAKI 
 VALLDAURA FABREGA, JOAN MARIA 
 
La prova consistirà a respondre un qüestionari de tipus test amb 40 preguntes, amb dues o 
tres opcions de resposta, de les quals només una és la correcta. Aquesta prova versarà 
sobre aspectes gramaticals, de redacció i de comprensió de la llengua catalana. Les 
respostes errònies i en blanc no descomptaran puntuació. La durada màxima d’aquest 
exercici serà de 30 minuts i es realitzarà en suport informàtic sense accés a internet. 
 
 



               

 
 
La valoració de la prova serà d’apte o no apte. Per obtenir la qualificació d’apte s’haurà 
d’obtenir com a mínim el 50% de respostes correctes sobre el total. Les persones 
qualificades com a no aptes quedaran eliminades del concurs. 
 
 
  
 
 
 
 
 
Barcelona, 26 de novembre de 2021 
 
 
 
La secretària del tribunal 
Judith Cardelús Castells 
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