
 

 

Codi 181-91, 183-39, 188-102 i 195-79 

Plaça Responsable Recepció de Tarda  

Resolució concurs 1261/2021, de 8 d’octubre  

Destinació  Diferents campus de la UPC 
 
El tribunal convoca a les persones candidates en torn de promoció a la realització 
d’una prova.  
 
Criteris de valoració de la prova 
 
Els criteris acordats pel tribunal per la valoració de la prova són els següents:  
 
1. Planificació i organització del treball, coordinació d’activitats i d’equips de treball: 
es valora fins a un màxim 1.5 punts 
2. Comunicació i atenció i assessorament als usuaris: es valora fins a un màxim de 
1 punt 
3. Suport a actes i activitats: logística, equipaments audiovisuals, suport 
institucional,... preparació d’actes i esdeveniments: es valora fins a un màxim de 
0.5 punts 
4. Legislació de protecció de dades de caràcter personal i Normatives en 
prevenció de riscos laborals: es valora fins a un màxim 0.5 punts 
5. Ofimàtica de gestió i eines de comunicació electrònica a nivell d’usuari 
(office, internet, ...). L’administració electrònica: es valora fins a màxim de 0.5 
punts 
 
Criteris valoració de l’entrevista 
 
Es valoraran les competències personals establertes al perfil específic de la plaça i la 
motivació i expectatives vers al lloc. 
 
Convocatòria de la prova  
 
Les persones aspirants convocades a la prova han d'assistir amb mascareta i bolígraf 
propi.  
S'hauran d'esperar a l'hora indicada a l'entrada de l’Edifici Vèrtex i seguir les mesures 
preventives de seguretat i salut que se’ls indicaran.  
 
Cal que us presenteu amb el DNI o un altre document que acrediti la vostra identitat. 
 

Dia 19 de novembre de 2021 

Hora 12:00 hores 

Lloc 
Edifici Vèrtex Aula VS202  (soterrani segon de l’edifici) 
Plaça Eusebi Güell, 6 (Campus Nord UPC) 08034 
Barcelona 

 
 
La prova consistirà en contestar casos pràctics, es farà amb suport informàtic, sense 
connexió a internet, i tindrà una durada màxima d’1 hora i 30 minuts. 
 
Barcelona,  12 de novembre de 2021 
 
Judith Cardelús Castells 
La secretària del tribunal 
 


