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Codi: 194-115 nou termini 

Plaça: TÈCNIC/A DE TALLER I LABORATORI 

Perfil: Tècnic/a de taller i laboratori nivell 3 

Destinació: UTG Campus Diagonal-Besòs 
Resolució:  020_SDP-2022-1696/244 

 

Convocatòria a proves 

Les persones aspirants convocades han d’assistir amb bolígraf i mascareta propis. 

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

 

La mascareta és obligatòria en: 

 Ús compartit d’un ascensor. 

 Qualsevol persona positiva en qualsevol lloc i moment dins i fora dels edificis de la UPC. 

 Qualsevol persona que presenti simptomatologia compatible amb la COVID en 

qualsevol lloc i moment. 

La mascareta és recomanada en: 

 Situacions on hi hagi acumulació de gent i no es pugui mantenir distància 

permanentment i la ventilació no sigui òptima. 

 

Català 

Es convoca a la realització d’una prova selectiva eliminatòria a les persones admeses al 

concurs que no tenen acreditats els coneixements (i, per tant, no estan exemptes) segons 

consta a la llista definitiva de persones admeses i excloses al concurs publicada en data 

22 de setembre de 2022 mitjançant la RESOLUCIÓ 020_SDP-2022-2671/348. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La prova consistirà en un qüestionari de 50 preguntes de tipus test amb diferents opcions 

de resposta, on només una de les respostes és correcta, i versarà sobre aspectes 

gramaticals, de redacció i de comprensió. Es realitzarà en suport informàtic sense accés a 

internet. La durada màxima serà de 30 minuts. 

 

Data 28 de setembre de 2022 

Lloc 

Entrada Edifici Vèrtex  

Plaça Eusebi Güell, 6 

08034 Barcelona 

La prova es realitzarà a l’aula VS201, soterrani 

segon de l’edifici 

Hora 10:00 hores 
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Per superar aquest exercici i ser apte caldrà obtenir com a mínim el 50% de respostes 

correctes sobre el total (25 punts). Les respostes errònies i en blanc no descomptaran. 

 

Les persones valorades com a no aptes o no presentades a la prova quedaran eliminades 

del procés. 

Prova de coneixements 

Es convoca a totes les persones admeses al concurs a la realització d’una prova selectiva 

de coneixements eliminatòria. 

 

 

 

 

 

 

 

La prova consistirà a donar resposta a diferents qüestions plantejades, tant de tipus test 
com de desenvolupament relacionades amb diferents qüestions teòriques i pràctiques dels 
següents aspectes del perfil: 

 Muntatge d’instal·lacions de fluidotècnia i termotècnia. 

 Utilització i manteniment d’equips de laboratori de l’àmbit de la Mecànica de Fluids, 
la Termodinàmica i la Transferència de Calor. 

 Utilització i manteniment d’equips elèctrics i electrònics (sensors de pressió, 
sensors de temperatura, cèl·lules de càrrega, motors elèctrics, etc.) 

 Mesures de prevenció de riscos laborals i salut associats a l’ús i la manipulació de 
les eines, equips, instrumental i/o productes dels laboratoris/tallers així com a 
l’emmagatzematge i etiquetatge de productes. El Pla de prevenció de la UPC. 

 Gestió de compres per laboratoris i tallers: recerca de proveïdors, gestió de 
compres i materials, ... Normativa i criteris. 

Es realitzarà en suport informàtic sense accés a internet i tindrà una durada màxima d’1 
hora 30 minuts.  

Es valorarà fins a un màxim de 10 punts i, per superar-la, caldrà obtenir com a mínim 5 
punts. 

Barcelona, 23 de setembre de 2022 

 

La secretària del tribunal 

Cristina Domínguez Muñoz 

Data 28 de setembre de 2022 

Lloc 

Entrada Edifici Vèrtex  

Plaça Eusebi Güell, 6 

08034 Barcelona 

La prova es realitzarà a l’aula VS201, soterrani 

segon de l’edifici 

Hora 11:15 hores 


