
 
 
 

Codi 192-56 

Plaça Tècnic/a de Taller i Laboratori 

Resolució concurs  1658/2020, de 10 de desembre 

Destinació  UTG Campus Terrassa  

 
El tribunal convoca a la persona candidata en torn de promoció a la realització d’una 
prova.  
 
Prova i criteris de valoració de la prova 
 
La prova constarà de dues parts selectives amb un pes màxim del 50% cadascuna 
sobre el total de puntuació de la prova.  
S’ha d’aprovar/superar cadascuna de les parts per superar la prova. Dels 2 punts 
màxims de cada part, s’ha d’obtenir com a mínim 1 punt a cadascuna. 
 
Primera part: prova teòrica.  Constarà de preguntes obertes amb diferents qüestions a 
desenvolupar relacionades amb les competències tècniques del perfil. Es realitzarà en 
suport informàtic sense connexió/accés a internet, i amb una durada màxima de 3 
hores. Cal portar calculadora. 
En aquesta part es valorarà el coneixement tècnic vers el perfil de la plaça.  
Un cop finalitzada, la persona candidata ha de presentar el seu treball en format 
electrònic (pdf) mitjançant el registre electrònic a la instància “Entrega exercici concurs 
codi 192-56” o bé si escau signar les fulles escrites (en cas que alguna part s’hagi 
hagut de desenvolupar a mà). 
 
Segona part: prova pràctica de coneixements. Resta pendent de publicar properament 
els criteris de valoració d’aquesta part.  
 
 
Convocatòria a la primera part de la prova  
 
La persona candidata convocada a la prova ha d'assistir amb mascareta, bolígraf propi 
i calculadora. S'haurà d'esperar a l'hora indicada a l'entrada de l’edifici TR5 i seguir les 
mesures preventives de seguretat i salut que se li indicaran. 
 

Dia 17 de febrer de 2021 

Hora 9:30 hores 

Lloc 

Edifici TR5  
Sala de Juntes   
C/ Colom, 1-11  
08222 Terrassa 
 

 
 
Cal que us presenteu amb el DNI o un altre document que acrediti la vostra identitat. 
 
Barcelona,  2 de febrer de 2021 
 

La secretària del tribunal 

Judith Cardelús Castells 


