
 
 
 
Codi: 184-15 

Plaça: RESPONSABLE SIC  

Destinació : UTG Campus de Manresa 
 
 
El tribunal convoca a les persones candidates en torn de trasllat de diferent especialitat 
a la realització d’una prova.  
 
Convocatòria de la prova  
 
La prova consistirà en la presentació per escrit i defensa davant del tribunal d'un 
exercici amb diferents supòsits pràctics que es facilitaran per desenvolupar-los, donant 
resposta a les diferents qüestions plantejades pel tribunal.  
 
Les persones candidates hauran de presentar el seu treball en format electrònic (pdf i 
signat electrònicament) mitjançant la seu electrònica 
https://eadministracio.upc.edu/formulariConvocatories/ a la instància “Entrega exercici 
concurs”, adreçat a:  
 
Presidenta del tribunal 
Sra. Inmaculada Gómez Gómez 
Servei de Desenvolupament Professional 
 
L’exercici escrit haurà de ser d’un màxim de 8 pàgines a lletra arial 10 interlineat 1,5 
línies i marges normal. 
 
El dia 15 de setembre a les 10 hores mitjançant una reunió telemàtica de 
videoconferència amb el tribunal a través de l’eina Google Meet es farà la presentació 
de la prova a les persones aspirants. 
 
Cal que us presenteu amb el DNI o un altre document que acrediti la vostra identitat. 
 
La data màxima d’entrega de l’exercici serà el dia 17 de setembre de 2020 a les 
11:00 hores (dos dies a partir de l’aportació de l’exercici per part del tribunal).  
 
La defensa de les propostes es realitzaran el dia 22 de setembre de 2020 a partir de 
les 10 hores, d’acord amb el calendari que se us facilitarà i amb una durada màxima 
de 40 minuts per persona.  
 
Criteris de valoració de la prova (escrit i defensa) 
 
A la prova es valoraran els següents criteris de valoració: 
 

 Anàlisi i elaboració de propostes/objectius, planificació i organització del treball 

i avaluació. Solució de problemes i orientació a la millora i a resultats.  

Es valora fins a un màxim d’ 1,5 punts del total de la prova.  

 Gestió d’equips, coordinació i supervisió de persones, projectes i/o serveis.  

https://eadministracio.upc.edu/formulariConvocatories/


Es valora fins a un màxim d’ 1,5 punts del total de la prova. 

 Compromís amb el servei públic i la institució.  

Es valora fins a un màxim de 0,5 punts del total de la prova. 

 Comunicació.  

Es valora fins a un màxim de 0,5 punts del total de la prova. 

 
 
Criteris de valoració de l’entrevista 
 
Es valoraran les competències personals establertes al perfil específic de la plaça i la 
motivació i expectatives vers al lloc. 
 
 
 
 

 
 
Barcelona,  3 de setembre de 2020 
 
La secretària del tribunal 

Judith Cardelús Castells 

 
 
 
 


