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Desenvolupament del procés de selecció: 
 
 
Fase 1. Preselecció de currículums. 
 
La preselecció de currículums es valorarà com a apte/no apte i no aportarà puntuació a 
la puntuació final de les persones candidates. 
 
Fase 2. Proves i/o entrevista 
 
A la fase 2 es realitzaran prova i entrevista  eliminatòries.  
 
Es valora fins a un màxim de 40 punts distribuïts entre la prova i l’entrevista a raó de: 
 
Prova. Eliminatòria: Es valora fins a 20 punts, per tal de superar-la es requerirà la meitat 
de la puntuació màxima possible. 
Prevista per a la seva realització el dia 23 de gener de 2023 de forma presencial 
 
Entrevista. Eliminatòria: Es valora fins a 20 punts, per tal de superar-la es requerirà la 
meitat de la puntuació màxima possible. 
Prevista per a la seva realització el dia 30 de gener de 2023 de forma presencial 
 
 
3a. Fase: Valoració dels mèrits 
 
Tal com estableixen les bases del concurs, 0,25 punts per any de serveis prestats dins 
la Universitat Politècnica de Catalunya.  
 
Tal com estableixen les bases del concurs, la puntuació final en el procés selectiu serà 
la suma de les puntuacions obtingudes a cada fase, sempre i quan les persones 
aspirants hagin assolit la puntuació mínima requerida per superar-les. 
 
 
Criteris de valoració: 
 
Criteris de preselecció de currículums: 
 
El tribunal ha establert el següent criteri de valoració per la preselecció dels currículums: 
Experiència laboral en l’àmbit econòmic o comptable de dos anys en els últims 5 anys. 
Es valora si/no 
Per tal de ser apte a la preselecció de currículum caldrà obtenir una valoració de “si” al 
criteri establert. 
 
 
 



 
 
 
Criteris valoració prova: 
 
El tribunal ha establert els següents criteris de valoració de la prova: 
 
1. Marc legal i normatiu, estructura i organització de la gestió econòmica i pressupostària 
pública, universitària i de la UPC. Normativa i procediments de gestió de comptabilitat i 
gestió pressupostària. Coneixements de comptabilitat general, analítica i 
pressupostaria. Gestió econòmica de les administracions públiques i la fiscalitat aplicada 
a les mateixes (IRPF, IVA, etc). Es valora fins a un màxim de 10 punts 
2. Marc legal i normatiu, estructura i organització de la contractació pública a la UPC. 
Gestió patrimonial, d’equipaments, infraestructures i de contractació de serveis externs 
i concessionaris. Normativa i procediments de gestió de contractació administrativa 
d’obres, serveis i subministraments. Es valora fins a un màxim 5 punts 
3. Metodologies i tècniques per a la planificació i organització del treball, control i 
seguiment; gestió per processos i per objectius. Avaluació i qualitat Es valora fins a un 
màxim 5 punts 
 
 
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 així com els interessos, la motivació i les 
expectatives de desenvolupament vers el lloc de treball. 
 
Barcelona, 13 de gener de 2023 
 
 
 
La secretària del tribunal 
 
Felicidad Barrio Zayas 
 
 


