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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. 
 
Plaça: 188-126 i 195-105 
Fase selectiva,  es  valorarà com a apte/no apte.  
El tribunal estableix que la preselecció de currículum no aportarà puntuació a la 
puntuació final de les persones candidates. 
 
 
Fase 2. Proves i/o entrevista. 
 
Plaça: 188-126 i 195-105 
 
El tribunal ha establert que a la fase 2 es realitzaran prova i entrevista selectives i que 
la prova consistirà en respondre diferents supòsits pràctics a desenvolupar segons el 
perfil de cada plaça. 
 
Estableix també que la fase 2 es valora fins a un màxim de 20 punts distribuïts entre la 
prova i l’entrevista a raó de: 
 
Prova (selectiva): Es valora fins a 10 punts, per tal de superar-la es requerirà la meitat 
de la puntuació màxima possible.  
Prevista per la seva realització els dies: 30/11/2022 (plaça 188-126) i 13/12/2022 (plaça 
195-105) de forma presencial. 
 
Entrevista (selectiva): Es valora fins a 10 punts, per tal de superar-la es requerirà la 
meitat de la puntuació màxima possible.  
Prevista per la seva realització els dies: 12 i 13/1/2023 de forma presencial. 
 
Per aquells candidats que obtinguin la puntuació mínima requerida a l’entrevista, es farà 
el sumatori de les puntuacions obtingudes a la prova, l’entrevista i els mèrits (si s’escau), 
el/la candidat/ta proposat serà aquell que obtingui la puntuació més alta en el resultat 
d’aquest sumatori 
 
 
  



Criteris de valoració: 
 
Criteris preselecció currículums: 
 
El tribunal acorda els següents criteris per realitzar l preselecció de currículums: 
 
Plaça 188-126: 
 
1. Experiència de mínim un any en organització d’activitats de promoció i màrqueting, 
esdeveniments professionals. Es valora si/no 
2. Experiència de mínim un any en l’ús eines de comunicació per la promoció (pàgines 
web, xarxes socials, etc) Es valora si/no 
 
Plaça 195-105: 
 
1. Experiència de mínim un any en gestió/organització d’esdeveniments professionals. 
Es valora si/no 
2. Experiència de mínim un any en suport a direcció. Es valora si/no 
 
 
Per les dos places, el tribunal acorda de forma consensuada, que per tal de ser apte a 
la preselecció de currículum, cal tenir valoració “si” com a mínim a un dels dos criteris 
establerts 
 
 
 
Criteris valoració prova: 
 
El tribunal estableix els següents criteris de valoració de la prova: 
 
 
Plaça 188-126: 
 
1. Coneixement de tècniques de màrqueting aplicat a la promoció d’estudis universitaris 
Es valora fins a un màxim 3 de punts. 
2. Tècniques de planificació i organització del treball, control i seguiment. Avaluació i 
qualitat. Es valora fins a un màxim 4 de punts. 
3. Coneixement i utilització d’eines de comunicació (pagines web, xarxes socials, 
butlletins digitals, infografies,...) Es valora fins a un màxim de 1 punts. 
4. Redacció i revisió de propostes, continguts d’informació, ... Es valora fins a un màxim 
de 2 punts. 
 
Plaça 195-105: 
 
1. Tècniques de planificació i organització del treball, control i seguiment. Avaluació i 
qualitat. Es valora fins a un màxim 3 de punts. 
2. Suport institucional a direcció i òrgans de govern. Es valora fins a un màxim 2,5 de 
punts. 
3. Solució de problemes i orientació a la millora. Es valora fins a un màxim 1 de punts. 
4. Gestió i organització d’esdeveniments. Es valora fins a un màxim 2,5 de punts. 
5. Redacció de continguts d’informació. Es valora fins a un màxim 1 de punt. 
 
  



 
Criteris de valoració de l’entrevista: 
 
El tribunal estableix els següents criteris de valoració de l’entrevista: 
 
Plaça: 188-126 i 195-105 
 
El tribunal estableix que a l’entrevista es valoraran les competències personals 
establertes al perfil específic de la plaça els interessos i la motivació. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Barcelona, 23 de novembre de 2022 
 
 
 
La secretària del tribunal 
 
Felicidad Barrio Zayas 


