
 

 

Codi 195-55 

Plaça RESPONSABLE RECEPCIÓ DE TARDA 

Resolució concurs 1325/2020, de 19 d’octubre / 1302/2020, de 13 d’octubre  

Destinació  UTG Àmbit TIC Campus Nord 
 
 
El tribunal convoca a la persona candidata en torn de promoció a la realització d’una 
prova.  
 
 
Criteris de valoració de la prova 
 
A la prova es valoraran les següents competències tècniques del perfil: 
 

1. Organització del treball i coordinació d’activitats. Tindrà un pes del 30% del 

total de la prova 

2. Tècniques de comunicació i d’atenció als usuaris. Tindrà un pes del 30% del 

total de la prova 

3. Suport a actes i activitats: logística, equipaments audiovisuals, suport 

institucional,... Tindrà un pes del 20% del total de la prova 

4. Normatives en prevenció de riscos laborals, primers auxilis, recollida selectiva i 

medi ambient. Tindrà un pes del 20% del total de la prova 

La prova consistirà en respondre per escrit diferents qüestions sobre supòsits pràctics, 
es farà de forma telemàtica, a tal efecte es convocarà a la persona aspirant a una 
videoconferència a través de l’eina Google Meet, on el tribunal facilitarà les 
instruccions per tal de desenvolupar la prova, la persona aspirant haurà de lliurar la 
seva resposta a través d’un document en format PDF. La durada màxima de la prova 
serà de 1 hora i 30 minuts. 
 
 
Criteris valoració entrevista 
 
Es valoraran les competències personals establertes al perfil específic de la plaça i els 
interessos i la motivació vers el lloc de treball. 
 
 
Convocatòria de la prova  
 
A efectes de facilitar les eines per realitzar la prova, aquesta es farà a una sala de 
l’edifici vèrtex. La persona aspirant ha d'assistir amb mascareta i bolígraf propi i s' 
haurà d'esperar a l'hora indicada a l'entrada de l’edifici Vèrtex i seguir les mesures 
preventives de seguretat i salut que se l’indicaran. 
 
 

Dia 14 de desembre de 2020 

Hora 9:30 hores 

Lloc 

Edifici vèrtex  
Sala VS102A, primer soterrani   
Plaça Eusebi Güell, 6 
08034 Barcelona 
 

 



 

En cas de superar la prova, l’entrevista s’efectuarà el proper dia 17 de desembre de 
2020 a les 10 hores.  

Cal que us presenteu amb el DNI o un altre document que acrediti la vostra identitat. 
 
 
Barcelona,  23 de novembre de 2020 
 
 
 
 
 
Judith Cardelús Castells 
 
La secretària del tribunal 
 


