
 

 
 

Codi: 063-07 

Plaça: RESPONSABLE DE SEGURETAT TIC i PROTECCIÓ DE DADES 

Destinació : Àrea Serveis Jurídics i Avaluació de Riscos de la UPC 
 
Es convoca a la persona candidata en torn de trasllat a la realització d’una prova.  

El tribunal ha establert els següents criteris de valoració de la prova: 

Convocatòria de la prova  
 
La prova consistirà en la presentació per escrit i defensa davant del tribunal d'una 
proposta organitzativa i de millora de la seguretat TIC i Protecció de dades a la UPC. 
La proposta ha d'incloure un anàlisis de la situació actual de la Seguretat TIC i la 
Protecció de Dades a la universitat, propostes d'actuació, desenvolupament i millora 
en un període de quatre anys i emmarcament de la Seguretat TIC i la protecció de 
dades en l’estructura de la UPC. 

La presentació escrita haurà de ser d’un màxim de 5 pàgines a lletra arial 10 interlineat 
simple, estructurada en una introducció, desenvolupament i conclusions i fonts 
consultades en cas que s'hagin utilitzat. 

El candidat haurà de presentar el seu treball en suport paper signat (1 exemplar) i en 
suport electrònic (1 exemplar editat en PDF) adreçat a: 

Presidenta del tribunal:   

Sra. Pilar Batanero González 

Servei de Desenvolupament Professional 

Servei de Personal 

Edifici Vèrtex 

La data màxima d’entrega de la presentació escrita serà el dia 8/07/2019 (10 dies a 
partir del dia de publicació) a les 13:00 hores. 

La defensa de la proposta serà el dia 12 de juliol de 2019 a les 11:30 hores, la durada 
màxima serà de 30 minuts i es facilitarà equipament informàtic per la presentació, el 
tribunal podrà realitzar preguntes referents a la presentació durant un màxim de 15 
minuts.  

El mateix dia, a continuació, es farà la valoració de la prova i cas de superar-la 
s’efectuarà l’ entrevista. 

Criteris de valoració de la prova (escrit i defensa) 

Dins el marc i normatives d'aplicació especifica de seguretat TIC i Protecció de dades 
es valorarà: 

 Visió estratègica: Es valorarà fins a un 25% del total de la prova. 

 Solució de problemes. Es valorarà fins a un 25% del total de la prova. 

 Innovació. Es valorarà fins a un 25% del total de la prova. 

 Viabilitat, resultats, Impacte. Es valorarà fins a un 25% del total de la prova. 



 

 
 
Criteris valoració entrevista 
 
Es valoraran les competències personals establertes al perfil específic de la plaça i la 
motivació i expectatives vers al lloc. 

 

Dia 12 de juliol de 2019 

Hora 11:30 hores 

Lloc 

Edifici vèrtex  
Aula VS216, Soterrani segon 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. 
 
 
Barcelona,  27 de juny 2019 
 
 
La secretària del tribunal 
 
 


