
 

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 

 

Desenvolupament del procés de selecció 

El tribunal acorda el desenvolupament del concurs de la següent manera: 

- Preselecció de currículums. El tribunal acorda que aquesta fase no sigui 
eliminatòria/selectiva i també que no afegeixi valoració al sumatori del concurs.  

- Prova selectiva de coneixements, consistent a donar resposta a diferents qüestions 
plantejades, tant de tipus test com de desenvolupament relacionades amb diferents 
qüestions teòriques i pràctiques del perfil de la plaça.  

Es realitzarà de forma presencial al Campus Nord de la UPC – Edifici Vèrtex el dia 28 
de setembre de 2022, 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. 

La prova de coneixements de llengua catalana per a les persones que no n’estiguin 
exemptes es realitzarà el mateix dia abans de la realització de la prova de coneixements. 

- Entrevista selectiva, que es realitzarà de forma presencial al Campus Nord de la UPC – 
Edifici Vèrtex. Es valorarà fins a un màxim de 10 punts i, per superar-la, caldrà obtenir 
com a mínim 5 punts. 

Està previst realitzar-les el dia 3 d’octubre de 2022. 

 

 

Criteris de valoració de la preselecció 

El tribunal acorda no fer selectiva aquesta fase i que tampoc aporti valoració al sumatori 

del concurs. No s’estableixen per tant criteris de preselecció. Es convoca a totes les 

persones admeses al concurs a la realització de la prova selectiva. 

 

Criteris de valoració de la prova 

Es valoraran els coneixements teòrics i pràctics sobre els diferents aspectes plantejats. 

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

punts. Les persones que superin la prova es convocaran a la realització de l’entrevista. 

 

 



 

Criteris de valoració de l’entrevista 

Es valoraran les competències personals plantejades al perfil de la convocatòria així com 

els interessos, motivació i expectatives de desenvolupament vers el lloc de treball. 

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 


