
 

 
 

Codi: 183-36 

Plaça: RESPONSABLE SERVEIS DE RECEPCIÓ 

Destinació : UTG Àmbit Arquitectura de Barcelona  
 
El tribunal convoca a la persona candidata en torn de trasllat i diferent especialitat i del 
torn de promoció a la realització d’una prova. En cas de superar la prova el candidat 
del torn de trasllat, no es corregirà la prova de la candidata en torn de promoció.  
 
 
Criteris de valoració de la prova  
 

1. Planificació i organització del treball, coordinació i supervisió d’activitats i de 

resultats Tindrà un pes del 20% del total de la prova 

2. Coordinació i gestió de l’equip de treball. Tindrà un pes del 30% del total de la 

prova 

3. Normatives en prevenció de riscos laborals. El Pla de prevenció de la UPC. 

Primers auxilis i gestió d’emergències Tindrà un pes del 10% del total de la 

prova 

4. Tècniques d’anàlisi i solució de problemes. Tindrà un pes del 20% del total de 

la prova 

5. Ofimàtica de gestió i eines de comunicació electrònica. Tindrà un pes del 20 % 

del total de la prova 

 
Criteris valoració de l’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  
 
Les persones candidates convocades a la prova hauran 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 li indicaran. 
 
 
 

Dia  25 de març de 2021  

Hora 11:00 hores 

Lloc 

Edifici vèrtex  
Sala VS202, segon soterrani de l’edifici.  
Plaça Eusebi Güell, 6 
08034 Barcelona 

 
 
Cal que us presenteu amb el DNI o un altre document que acrediti la vostra identitat. 
 
 
 
 



 

La prova consistirà en respondre per escrit diferents qüestions curtes i/o supòsits 
pràctics i es farà de forma presencial i amb connexió a internet. La durada màxima de 
la prova es fixa en 2 hores. 
 
 
Barcelona,  18 de març de 2021 
 
 
 
La secretària del tribunal 
 
Judith Cardelús Castells  


