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Codi: 047-03 
Plaça: Cap Unitat de Tramitació Econòmica 
Perfil genèric: Cap 2 nivell 3 
Destinació: Servei Transversal de Gestió Econòmica 
Resolució RESOLUCIÓ 020_SDP-2023-169/16 

 
 
 
Valoracions obtingudes a la preselecció de currículum 
 
 
El tribunal ha establert que la preselecció de currículum es eliminatòria i es valorarà 
com a apte/no apte. 
 
Per tal de ser apte a la preselecció de currículum caldrà obtenir la valoració de “si” a 
dos dels tres criteris establerts per la preselecció de currículum 
 
 
          Criteris de preselecció de currículum 

Cognoms i nom / DNI 

1. Estudis 
universitaris 

en ADE, 
Empresarials 

o Ciències 
Econòmiques 

2. Experiència  
donant suport i 
assessorament 
en processos 

d’auditoria 

3. Experiència  
en realitzar 

accions 
formatives 

 
 

Valoració 
preselecció 
currículum 

LUQUE BERJANO, SERGIO  si no si apte/a 
NAVAJAS MARTI, ANTONI  no si si apte/a 
SOLA LABORDA, CLARA  si si si apte/a 
***6551** no si no no apte/a 
***8152** no no no no apte/a 
***8752** si no no no apte/a 
***6289** si no no no apte/a 
***0765** si no no no apte/a 
***3120** no no si no apte/a 

 
 
 
 
 
Convocatòria a prova selectiva 
 
Es convoca a les persones preseleccionades (aptes a la preselecció de currículum) a 
la realització d’una prova selectiva 
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Dia, lloc i hora de la convocatòria a prova: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La prova consistirà en donar resposta a resposta a casos pràctics, es farà amb suport 
informàtic i sense connexió a internet, tindrà una durada màxima de 1 hora i 30 minuts. 
 
Prova és eliminatòria, es valora fins a 10 punts i per tal de superar-la es requerirà 
obtenir la meitat de la puntuació possible 
 
El mateix dia, un cop finalitzada la prova el tribunal farà la valoració de les proves, les 
persones candidates que obtinguin la valoració requerida per superar-la realitzaran 
l’entrevista personal el mateix dia 27, a continuació. 
 
 
 
 
 
 
Barcelona, 22 de febrer de 2023 
 
 
 
La secretària del tribunal 
 
Felicidad Barrio Zayas 
 
 
 

Dia 27 de febrer de 2023 

Lloc 

Edifici Vèrtex 
Aula VS202 
Plaça Eusebi Güell, 6 (Campus Nord UPC) 
08034 Barcelona 

Hora 10:00 hores 


