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Convocatòria SEGON EXERCICI de les proves selectives per a l’accés a l’ESCALA 

DE GESTIÓ (subgrup A2) de la Universitat Politècnica de Catalunya 

1. El Tribunal convoca a les persones aspirants que opten als torns lliure (que han 

superat el primer exercici), de promoció interna i de promoció interna per a la 

integració de personal laboral fix a la realització del segon exercici, de caràcter 

obligatori i eliminatori, el dia 22 de febrer de 2020 a les 9 hores, als aularis de 

Campus Nord de la Universitat Politècnica de Catalunya, C/ Jordi Girona Salgado, 

1-3 08034 Barcelona que es relacionen a continuació, concretament als espais 

d’accés indicats al plànol adjunt segons correspongui: 

 

AULARI A5 

Torn Lliure 

 
De: ABAD PÉREZ, Marta 
 
A: VILALTA AGUILAR, Gisela 
 

 

Torn de Promoció interna 

 
De: ALASTRUEY MARTIN, Chantal 
 
A: FERRER YABAR, Leyre 
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AULARI C6 

Torn de Promoció interna 

 
De: FERRERAS FIERRO, Lidia 
 
A: ZAPATA PEREZ, Noemi 
 

 

Torn de Promoció interna per a la integració de 
personal laboral fix 

 
De: ANDRES LLEO, Ana 
 
A: MARTIN DIAZ, Montserrat 
 

 

2. La prova consistirà en respondre les dues parts del segon exercici, amb suport 

informàtic i sense accés a internet. 

 

L'exercici es realitzarà i corregirà de forma anònima a partir d'un numero aleatori 

d'identificació per aspirant que es facilitarà.  

   

En aquest exercici es valorarà el  grau  de  coherència  i  de  vinculació  dels 

coneixements amb la situació plantejada, la visió global en l’anàlisi i utilització de la  

informació  per a la  presa  de  decisions, i  el  plantejament  de  propostes d’actuació  

amb  orientació  a  resultats  i  visió  estratègica  en  relació amb les competències 

organitzatives, tècniques i personals del perfil de la convocatòria (annex 1). 

 

Per fer aquest exercici, les persones aspirants podran disposar del material i la 

documentació, ambdós en suport paper exclusivament, que considerin convenient. 

 

La primera part del segon exercici, de caràcter obligatori i eliminatori, consistirà a 

respondre dues preguntes organitzatives i de gestió, comunes per a totes les 

persones candidates, que plantejarà el tribunal a partir d’un cas únic (context), de 

conformitat amb el que s’indica a la base 9.1.2.1. de la convocatòria, amb una durada 

màxima d’una hora. 

 

La valoració d'aquesta part de l’exercici serà de 15 punts i per superar-la es requerirà 

una puntuació mínima de 7,5 punts. 

 

Quedaran eliminats els aspirants que no arribin a la puntuació mínima requerida en 

aquesta part o que no obtinguin cap puntuació en alguna de les dues preguntes 

plantejades. 

 

La segona de part del segon exercici, de caràcter obligatori i eliminatori, s’iniciarà un 

cop hagi finalitzat el temps destinat a la realització de la primera part del segon 
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exercici. Consistirà a respondre en  forma  de proposta organitzativa i de gestió, a 

un cas pràctic referit als itineraris propis de les places objecte de la convocatòria, 

amb una durada màxima de 2 hores 30 minuts. 

 

Les persones aspirants hauran de triar un itinerari concret a desenvolupar d’entre 

els proposats pel tribunal. 

 

Les persones aspirants del torn lliure hauran de triar un cas pràctic d’entre les 

propostes corresponents als itineraris següents (annex 2): 

 

Itinerari 1. Administració i gestió de personal de les universitats públiques 

Itinerari 2. Formació i desenvolupament de personal de les universitats públiques 

Itinerari 3. Comunicació i promoció en l’àmbit universitari públic  

Itinerari 4. Qualitat en l’àmbit universitari públic 

Itinerari 5. Gestió econòmica de la recerca en l’àmbit universitari públic  

Itinerari 6. Gestió de projectes de recerca en l’àmbit universitari públic 

 

Les persones aspirants del torn promoció interna i de promoció interna per a la 

integració de personal laboral fix hauran de triar un cas pràctic d’entre les propostes 

corresponents als itineraris següents (annex 3): 

 

Itinerari 1. Administració i gestió de personal de les universitats públiques 

Itinerari 2. Formació i desenvolupament de personal de les universitats públiques 

Itinerari 3. Comunicació i promoció en l’àmbit universitari públic  

Itinerari 4. Qualitat en l’àmbit universitari públic 

Itinerari 5. Gestió econòmica de la recerca en l’àmbit universitari públic  

Itinerari 6. Gestió de projectes de recerca en l’àmbit universitari públic 

Itinerari 7. Gestió  recursos  i  serveis  en  l’àmbit  universitari públic (economia, 

contractació, concessions...) 

Itinerari 8. Gestió dels estudis universitaris  

Itinerari 9. Relacions institucionals i internacionals 

 

La valoració d'aquesta part de l’exercici serà de 15 punts i per superar-la es requerirà 

una puntuació mínima de 7,5 punts. 

 

3. Criteris de valoració de l’exercici 

 

Primera part del segon exercici: 

 

Es valorarà: 

 

- Coherència i vinculació dels coneixements amb la situació plantejada.  

Aquest factor tindrà un pes màxim del 70% d’aquesta part. 

- Visió global en l’anàlisi i utilització de la informació per la presa de decisions.  

Aquest factor tindrà un pes màxim del 30% d’aquesta part. 
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Segona part del segon exercici: 

 

Es valorarà: 

 

- Coherència i vinculació dels coneixements amb la situació plantejada.  

Aquest factor tindrà un pes màxim del 20% d’aquesta part. 

- Visió global en l’anàlisi i utilització de la informació per la presa de decisions. 

Aquest factor tindrà un pes màxim del 20% d’aquesta part. 

- Plantejament de propostes d’actuació amb orientació a resultats i visió 

estratègica.  

Aquest factor tindrà un pes màxim del 60% d’aquesta part. 

 

4. Els candidats han de presentar-se degudament identificats (DNI o Passaport vigent). 

 
 
El President del tribunal    La Secretària del tribunal 
 
 
 
 
 
Pedro Serrano Garcia    Núria Pla Ferrer 
 
 
Barcelona, 14 de febrer de 2020 
 
 
 

 


