
 
 
 
Codi: 160-103 
Plaça: Responsable Gestió Econòmica, Contractació i Compres 
Perfil: Cap 2 nivell 3 
Destinació: Coordinació del Campus Nord 
Resolució RESOLUCIÓ 020_SDP-2022-2838/364. 

 
 
 
Valoracions obtingudes a la 2a fase – prova 
 
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 

 

Persona candidata 
Criteri 
valorat 

Valoració 
obtinguda 
per criteri 

Valoració total 
obtinguda  
a la prova 

Sobre 20 punts 

SOLA LABORDA, CLARA 

1  7,5 

10 2  1,5 

3  1 

LUQUE BERJANO, SERGIO 

1  9,25 

12,75 2  2,5 

3  1 

***9305** 

1  1,5 

6,5 2  2 

3  3 

 
Les persones valorades que no han superat la prova apareixen identificades amb els dígits que ocupen les 
posicions quarta, cinquena, sisena i setena del seu DNI. En cas de NIE, evitant el primer caràcter alfabètic, 
amb els dígits que ocupin les posicions quarta, cinquena, sisena i setena. Les persones que no consten 
com valorades són no presentades a l’exercici.  
 
La prova és eliminatòria, es valora fins a 20 punts i per tal de superar-la es requereix la 
meitat de la puntuació màxima possible 
 



 
 
Convocatòria a entrevista 
 
Es convoca a les persones candidates que han superat la prova a la realització d’una 
entrevista personal selectiva, que es realitzarà de forma presencial, d’acord amb el 
següent calendari: 
 
Dia, lloc i hora de la convocatòria a prova: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Persona candidata Hora 

SOLA LABORDA, CLARA 10:30 

LUQUE BERJANO, SERGIO 
 

11:00 

 
 
Cal que us presenteu amb el DNI o un altre document que acrediti la vostra identitat. 
L’entrevista és eliminatòria, es valora fins a 20 punts i per tal de superar-la es requerirà 
la meitat de la puntuació màxima possible 
 
 
Barcelona, 30 de gener de 2023 
 
 
La secretària del tribunal 
 
Felicidad Barrio Zayas 
 
 

Dia 2 de febrer de 2023 

Lloc 

Edifici Vèrtex 
Sala 209 
Plaça Eusebi Güell, 6 (Campus Nord UPC) 
08034 Barcelona 


