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Codi: 195-85 
Plaça: Tècnic/a  
Perfil: Tècnic/a de gestió nivell 2 
Destinació : UTG Àmbit TIC Campus Nord 
Resolució Resolució 1351/2021, de 25 d’octubre 

 
 
 
Desenvolupament del procés de selecció: 
 
El tribunal estableix que el conjunt del procés de selecció es valorarà de la següent 
manera: 
 
Fase 1: Preselecció de currículums.  
Serà eliminatòria. Es valorarà fins a 10 punts i per tal de superar-la es requerirà obtenir 
la meitat de la puntuació possible. 
 
Fase 2: Proves i/o entrevista. 
Es farà prova i entrevista. Seran eliminatòries. Es valorarà fins a 40 punts distribuïts 
entre la prova i l’entrevista a raó de: 
 

• Prova (eliminatòria): es valora fins a 20 punts i per tal de superar-la es requerirà 
obtenir la meitat de la puntuació possible. 

• Entrevista (eliminatòria): es valora fins a 20 punts i per tal de superar-la es 
requerirà obtenir la meitat de la puntuació possible. 

 
Per aquells candidats que superin l’entrevista es farà el sumatori de les puntuacions del 
currículum, la prova, l’entrevista i els mèrits segons l’establert a la base sisena de les 
bases de la convocatòria del concurs. La persona candidata proposada serà aquella que 
obtingui la puntuació més alta en aquest sumatori. 
 
 
Criteris de valoració del currículum: 
 
El tribunal estableix els següents criteris per la preselecció dels currículums: 
 

1. Experiència en gestió econòmica de més d’1 any.  Es valora fins a un màxim 
de 3 punts. 

a. En l’àmbit de recerca. Es valora 3 punts. 
b. En altres àmbits. Es valora 1 punt. 

2. Experiència de més d’1 any en l’àmbit de la gestió recerca. Es valora 3 punts. 
3. Experiència de més d’1 any en l’administració pública. Es valora 1 punts 
4. SAP. Es valora 2 punts. 
5. Anglès. Es valora nivell B2 o superior d’acord amb acreditacions de nivell 

segons el MECR (Marc Europeu Comú de Referència per a les llengües). Es 
valora fins a punt  

a. Nivell B2.1 es valora 0.5 punts  
b. Nivell B2.2 es valora 1 punt. 
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Criteris de valoració de la prova: 
 
Els criteris establerts per la valoració de la prova son: 
 

1. Gestió de projectes.  Fins a un màxim de 4 punts 
2. Comunicació i atenció i assessorament a usuaris. Fins a un màxim de 3 punts 
3. Anàlisi i solució de problemes Fins a un màxim de 3 punts 
4. Coneixement en l’àmbit de la recerca. Fins a un màxim de 5 punts 
5. Coneixement de gestió econòmica i de contractació administrativa Fins a un 

màxim de 5 punts 
 
 
Criteris de valoració de l’entrevista: 
 
El tribunal estableix que a l’entrevista es valoraran les competències tècniques i 
personals establertes al perfil específic de la plaça i els interessos i la motivació. 
 

Barcelona, 25 de gener de 2022 

 
 
La secretària del tribunal 
 
Felicidad Barrio Zayas 
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