
Codi: 001-77 

Plaça: Tècnic/a  

Destinació : Servei de Personal  

Resolució 852/2021, de 14 de juny 
 
 

Desenvolupament del procés de selecció:  
 
El tribunal ha establert que el conjunt del procés de selecció es valorarà de la següent 
manera: 
 
Fase 1: Preselecció de currículums: no serà eliminatòria i es valorarà fins a un màxim 
de 20 punts. 
 
Fase 2: Proves i/o entrevista: es farà prova i entrevista. Seran eliminatòries. Es 
valorarà fins a 80 punts distribuïts entre la prova i l’entrevista a raó de: 

 

• Prova (eliminatòria): Es valora fins a 40 punts i per tal de superar-la es 
requerirà obtenir la 
meitat de la puntuació possible. 

• Entrevista (eliminatòria): Es valora fins a 40 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 (en cas de correspondre), el/la candidat/a 
proposat/da serà aquell/a que obtingui la puntuació més alta en aquest sumatori. 
 

 
Criteris de valoració de la preselecció de currículums: 
 
El tribunal ha establert que es valoraran els següents criteris: 
 
1.Titulacions universitàries de Grau, Diplomatures o Llicenciatures en Relacions 
Laborals, Graduat Social, Dret, Ciències del Treball. Econòmiques, Empresarials, 
ADE, Gestió i Administració Pública. Es valora 8 punts 
 
2.Experiència laboral Gestió de Nomina i SS i IRPF. Es valora fins a un màxim de 12 
punts. 

• Fins a 12 mesos: 4 punts 

• Més d’ 1 any: 12 punts 
 

 
Criteris de valoració de la prova: 
 
El tribunal ha establert que a la prova es valoraran els següents criteris: 
 
1. Marc normatiu i legislació de càlcul de nomina, SS i irpf. Es valora fins a un màxim 
del 30% de la puntuació total de la prova 
2. Planificació, organització del treball, avaluació i qualitat. Es valora fins a un màxim 
del 30% de la puntuació total de la prova 
3. Anàlisi de dades i solució de problemes. Es valora fins a un màxim del 40% de la 
puntuació total de la prova 
 
 



 

Criteris de valoració de l’entrevista: 
 
El tribunal ha establert que a l’entrevista es valoraran les competències personals 
establertes al perfil específic de la plaça, la motivació i expectatives vers al lloc. 
 
 
 

Convocatòria a prova 
 
Es convoca a totes les persones admeses a la realització d’una prova selectiva 
eliminatòria. 
 
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  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. 
 

La prova consistirà en respondre diferents supòsits pràctics a desenvolupar segons el 
perfil de la plaça, es farà amb suport informàtic, accés a internet i tindrà una durada 
màxima de 2 hores. 
 
 

Convocatòria a prova de coneixements de llengua catalana 
 
 

Cognoms i Nom  

BLANCO FARIÑAS, Remedios 
CAZALLA LÓPEZ, José 
HERNÁNDEZ CARRILLO, Daniela 
RODRÍGUEZ ORDOÑEZ, David 

 
Un cop finalitzada la prova, a continuació es convoca a la realització de la prova de 
coneixements de llengua catalana, obligatòria i eliminatòria,  a les persones admeses 
que no han acreditat el coneixement de llengua catalana.  
La valoració d’aquesta prova serà d’apte o no apte. La prova consistirà en respondre un 
qüestionari de 50 preguntes de respostes alternatives sobre aspectes gramaticals, de 
redacció i de comprensió del català, de les quals només una és la correcta. Tindrà una 
durada màxima de 50 minuts. Per obtenir la qualificació d’apte s’haurà d'obtenir com a 
mínim el 65% de puntuació de respostes correctes sobre el total. Cada resposta correcta 

Dia 21 de juliol de 2021 

Lloc 

 
Facultat Informàtica de Barcelona  
Entrada de l’edifici B6. Campus Nord 
C/Jordi Girona, 1-3 
08034 Barcelona 
 

Hora 10:00 hores 



valdrà 1 punt. Les respostes incorrectes i les respostes en blanc no descompten 
puntuació.  
 
Les persones declarades no aptes quedaran eliminades del procés selectiu . 

 

 

Barcelona, 15 de juliol de 2021 

 
 
La secretària del tribunal 
 
Felicidad Barrio Zayas 
 


