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Codi 182-29 

Plaça Tècnic/a de taller i laboratori 

Perfil Tècnic/a de taller i laboratori de nivell 2 

Resolució concurs RESOLUCIÓ 020_SDP-2022-3247/410 

Destinació  UTG Campus Vilanova i la Geltrú 
 
El tribunal convoca conjuntament a totes les persones candidates admeses als torn de 
trasllat de diferent especialitat i torn de promoció a la realització de la prova.  
 
Es valorarà i resoldrà en primer lloc el torn de trasllat de diferent especialitat. Només 
en el cas que aquest torn quedi vacant, es procedirà a valorar el torn de promoció. 
 
Convocatòria a prova 
 
La prova té una puntuació màxima de 4 punts. Caldrà obtenir com a mínim de 2 punts 
dels 4 possibles per superar-la. 
 
A la prova, es valoraran les competències tècniques del perfil específic de la plaça, 
dividint-se la prova de la següent forma: 
- 0,5 punts: es valorarà els coneixements teòrics del perfil a través de preguntes 
teòriques de tipus test, es realitzarà de forma escrita. 
- 2,5 punts: es valorarà els coneixements mecànics del perfil (ús de maquinària CNC), 
aquesta part de la prova es farà de forma pràctica. 
- 1 punt: es valorarà els coneixements sobre automàtica del perfil, aquesta part de la 
prova es farà de forma pràctica. 
 
La prova consistirà en donar resposta de forma escrita a preguntes teòriques tipus test 
i qüestions pràctiques que es realitzaran en entorn laboratori. 
Tindrà una durada màxima de dues hores i mitja. 
 
Les persones candidates convocades hauran d'assistir amb bolígraf propi i s'hauran 
d'esperar a l'hora indicada : 
 

Dia 17 de febrer de 2023 

Hora 09:30 hores 

Lloc 

Campus UPC Vilanova 
Edifici A - Laboratori VGA106 – 1era planta 
Av. Víctor Balaguer,1 
08800 Vilanova i la Geltrú 

 

 
Cal que us presenteu amb el DNI o un altre document que acrediti la vostra identitat. 
 
 
Convocatòria a entrevista 
 
Es valora fins a un màxim de 2 punts i, per superar-la, caldrà obtenir com a mínim 0,5 
punts. 
A l’entrevista es valoraran les competències personals del perfil específic de la plaça 
així com els interessos, la motivació i les expectatives de desenvolupament vers el lloc 
de treball. 
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El mateix dia, un cop finalitzada la prova el tribunal farà la valoració de la prova i, en 
cas de superar-la, es procedirà a la realització de l’entrevista personal a continuació. 
(es valorarà en primer lloc la prova de la persona en el torn de trasllat de diferent 
especialitat, només en el cas que la persona en torn de trasllat no superi la prova, es 
procedirà a valorar la prova de la persona en el torn de promoció) 
 
 
 
Barcelona, 8 de febrer de 2023 
 
Sheila Millán Cañamares 
 
 
 
La secretària del tribunal 


