
 
 
 

Codi 195-57 

Plaça Tècnic/a de Taller i Laboratori 

Resolució concurs  1651/2020, de 10 de desembre 

Destinació  UTG Àmbit TIC Campus Nord  

 
 
El tribunal convoca a les persones candidates en torn de promoció a la realització 
d’una prova.  
 
Convocatòria a prova  
 
Les persones candidates han d'assistir amb mascareta i bolígraf propi. S'han d'esperar 
a l'hora indicada a l'entrada de l’edifici Vèrtex per realitzar la identificació i seguir les 
mesures preventives de seguretat i salut que se’ls hi indicaran. 
 
 

Dia 15 de febrer de 2020 

Hora 9:30 hores 

Lloc 

Edifici vèrtex  
Sala VS202, segon soterrani    
Plaça Eusebi Güell, 6 
08034 Barcelona 

 
Cal que us presenteu amb el DNI o un altre document que acrediti la vostra identitat. 
 
La prova constarà de dues parts: 
 
- Supòsits pràctics, amb diferents qüestions a desenvolupar relacionades amb les 
competències tècniques del perfil, que es realitzarà en suport informàtic sense 
connexió a internet, i amb una durada màxima de 2 hores. 
Un cop finalitzada, les persones candidates han de presentar el seu treball en format 
electrònic (pdf) mitjançant el registre electrònic a la instància “Entrega exercici concurs 
codi 195-57”. 
 
- Posteriorment a la finalització de la prova escrita, el mateix dia es farà la defensa oral  
davant del tribunal mitjançant una sessió telemàtica a través de Google Meet donant 
resposta a les diferents qüestions i aclariments plantejats pel tribunal en relació a la 
prova desenvolupada, d’acord amb el calendari que se us facilitarà i amb una durada 
màxima de 20 minuts per persona.  
De la valoració global de les dues parts s’assignarà la puntuació de valoració de la 
prova. Per superar la prova cal obtenir com a mínim 2 punts dels quatre possibles. 
 

Criteris de valoració de la prova (escrit i defensa oral) 
 
A la prova es valoraran els següents criteris de valoració: 
 

 Competència tècnica.  

Es valora fins a un màxim d’ 1 punt del total de la prova.  



 
 Capacitat d’anàlisi, solució de problemes i orientació a la millora.   

Es valora fins a un màxim d’ 1 punt del total de la prova. 

 Visió global, coordinació i esperit d’equip. 

Es valora fins a un màxim d’1,5 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, 1 de febrer  de 2021 
 
La secretària del tribunal 

Judith Cardelús Castells 

 
 
 
 


