PROCÉS SELECTIU CONVOCATÒRIA DE CONCURS
OPOSICIÓ PER A L’ACCÉS A L’ESCALA ADMINISTRATIVA
(SUBGRUP C1)
REF. 2017C1CO01

Primera fase: fase d’oposició

Segon Exercici

Aquest exercici és obligatori i eliminatori.
El temps de realització d’aquest exercici és de 90 minuts i es qualificarà de 0 a 25 punts. A
raó de 8,5 punts per cadascun dels apartats a) i b) i 8 punts per l’apartat c).
Per superar aquesta prova les persones aspirants han d’obtenir una puntuació mínima igual o
superior a 12,5 punts.
Per elaborar aquest document es disposarà del paquet informàtic Office del qual es poden fer
servir els programes que es consideri convenient. Tanmateix s’ha de lliurar, el conjunt de les
tres parts, en un únic document (cada una de les tres parts ha d’iniciar pàgina) que serà el
que s’haurà d’enviar a imprimir prèvia autorització del responsable de l’aula.
La impressió del document es farà en blanc i negre.

Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), 2 de desembre de 2017

Part a)
Únicament a partir de la informació verbal rebuda, haureu de fer un resum amb les dades més
rellevants. El resum ha de tenir un màxim de 300 paraules.

Part b)
La teva unitat disposa d’una relació de proveïdors de la UAB que han respòs positivament a la
crida a patrocinar l’acte central del 50 aniversari. Amb la informació adjunta, elabora el model de
document administratiu adient per comunicar als patrocinadors en quins elements poden
col·laborar econòmicament. En el document també caldrà fer-hi constar el mitjà de resposta dels
proveïdors per concretar l’aportació econòmica. Els documents elaborats a partir del model, els
signarà la Rectora de la UAB i s’enviaran als proveïdors per correu postal.
Part c)
En base a les dades adjuntes de les activitats del 50 aniversari, elabora un únic quadre
alfanumèric.
Organitza la informació de forma que es visualitzi fàcilment la planificació trimestral de les
activitats i el pressupost previst per a cada un dels trimestres.
A més del pressupost, el quadre ha d’incloure la ubicació on es farà cada activitat i l’aforament
dels espais.
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INFORMACIÓ ORAL APARTAT A
Treballes a la unitat a la que s’ha encarregat el suport administratiu, per a l’organització de les
diferents activitats incloses en el programa de commemoració del 50 aniversari de la UAB.
S’ha de fer un fulletó informatiu, el disseny del qual s’encarregarà a una empresa d’arts
gràfiques, per enviar-lo a diferents persones i organitzacions amb les que la UAB té relacions
institucionals.
A partir de la següent informació fes una proposta del text que podria incloure aquest fulletó,
ordenat en la forma que consideris adequada.
El 6 de juny de 1968 es va publicar al BOE el decret de creació de la Universitat Autònoma de
Barcelona, per tant, el 6 de juny de 2018, la universitat farà 50 anys.
Un mes després, el juliol de 1968, es creen les primeres quatre facultats: Lletres, Medicina,
Ciències i Ciències Econòmiques i el Dr. Vicent Villar Palasí és nomenat president de la
Comissió Promotora. L’agost de 1970, el Dr. Palasí esdevindrà el primer rector de la UAB.
L’activitat docent s’inicia l’octubre del mateix any a dos dels nous centres: la Facultat de Filosofia
i Lletres, que s’instal·la al Monestir de Sant Cugat del Vallès, i la Facultat de Medicina, que
s’estableix a l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. El curs 69-70, es posen en marxa les
facultats de Ciències, a l’Hospital de Sant Pau, i de Ciències Econòmiques i Empresarials, a
l’Escola d’Idiomes de Barcelona. El desplegament inicial de la Universitat es completa amb la
creació de la Facultat de Dret i la Facultat de Ciències de la Informació l’any 1971, l’Escola
Universitària de Traductors i Intèrprets l’any 1972 i l’Escola Universitària de Mestres “Sant Cugat”
l’any 1973.
El febrer de 1969 es compren els terrenys a Bellaterra, al municipi de Cerdanyola del Vallès, lloc
on s’ubicarà el futur campus universitari de Bellaterra de la UAB i immediatament s’inicia la
construcció dels primers edificis i de la plaça cívica. L’any 1971 s’inicia la docència en aquests
nous edificis.
Des de la seva creació, la UAB va intentar posar els fonaments d’un model d’universitat
respectuós amb els principis bàsics d’autonomia, formació capdavantera, rigor, responsabilitat,
participació i compromís social. Però l’autoritarisme del règim dictatorial de l’època, va suspendre
els Estatuts el 1973, va fer cessar del càrrec de rector el Dr. Villar Palasí i va nomenar rectors,
successivament, el Dr. Vicent Gandia Gomar i el Dr. Josep Cabré Piera.
El 1976 es dissol el Patronat de la UAB i el Dr. Josep Laporte és nomenat rector a proposta del
Claustre de la UAB..
Celebrar el 50è aniversari de la UAB significa commemorar els nostres inicis per a esperonar el
nostre futur.
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Des dels seus inicis la UAB s’ha caracteritzat pel seu tarannà pioner, humanista i d’excel·lència
en la docència, en la recerca i en la transferència de coneixement. Aquest tarannà l’ha portat
sempre a respondre als reptes científics, tecnològics, culturals, socials, econòmics, territorials i
polítics del país. Això ha estat i és possible gràcies a l’impuls que dia a dia li han donat les
persones que, durant tots aquests anys, han format part de la comunitat UAB tot procurant-li
l’excel·lència internacional. La celebració d’aquest aniversari també significa reconèixer a totes
aquestes persones que han fet possible el desenvolupament i la consolidació de la UAB.
Avui la societat s’està transformant vertiginosament, i ens trobem de ple en la societat del
coneixement. En aquest moment, la universitat pública ha de ser un puntal per al
desenvolupament de les persones i del país.
La consideració dels 50 anys d’història de la UAB en clau de memòria i de futur, permetrà
conèixer el nostre caràcter propi com a institució amb totes les seves complexitats, entendre les
persones i les organitzacions que la configuren en un món global i en xarxa, aprendre del passat
per construir el futur.
L'acte institucional que ha donat el tret de sortida a la celebració del cinquantè aniversari de la
UAB, la inauguració del curs 2017-2018, va tenir lloc el 21 de setembre, a les 18 h, al claustre del
Monestir de Sant Cugat del Vallès, el mateix emplaçament on va ser inaugurat el primer curs
acadèmic de la Universitat (1968-1969).
Sota el lema “L’audàcia del coneixement. 50 Anys UAB” s’organitzaran activitats durant tot el
curs acadèmic 17-18, que culminaran amb la celebració d’un acte central, el dia concret en que
es compleixen els 50 anys.
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INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA PART B

Disposem de 12 proveïdors que s’han ofert a patrocinar parcialment l’acte central del 50
aniversari.

L’acte es celebrarà a la Plaça Acadèmica el 6 de juny de 2018. L’acte tindrà dues parts, la
primera serà més formal i inclourà els parlaments institucionals i una conferència d’una
destacada personalitat científica internacional. La segona part serà més lúdica i inclourà
actuacions teatrals i musicals. Al final de l’acte es servirà una refrigeri i es lliurarà un petit
obsequi institucional commemoratiu del 50 aniversari.

Els elements que necessitem finançar són:









Càtering
Obsequi institucional
Actuacions musicals
Actuacions teatrals
Conferenciant
Ornamentació
Tarimes i cadires
Equipament audiovisual
o Megafonia
o Pantalla gegant

Pàgina 4

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA PART C

Relació d’activitats i ubicació
Taules rodones i de debat
 Fundació de la UAB. Sala d’actes
 Moviment estudiantil. Edifici ETC
 Dones a la UAB. Auditori
El patrimoni físic de la UAB
 Itinerari d’art del campus de Bellaterra
 Itinerari biològic pel campus de Bellaterra
El patrimoni documental de la UAB
 Presentació del catàleg del document. Biblioteca
 Presentació del documental 50 anys. Cinema.
Activitats escèniques i artístiques
 Concert dels 50 Anys. Auditori
 Exposició dels 50 Anys. Biblioteca
 Lliurament del premi literari. Sala de graus
Activitats lúdiques
 Sopar d’aniversari. Hotel Campus

Aforaments dels espais









Sala d’actes: 350 persones
Sala de graus: 100 persones
Edifici ETC: 30 persones
Auditori: 425 persones
Biblioteca: 50 persones
Cinema: 150 persones
Hotel Campus, 700 persones
Espais exteriors (Itineraris), grups de 25 persones
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Pressupost
1

Fundació de la UAB

1.950 euros

3

Moviment estudiantil

830 euros

4

Dones a la UAB

5

Itinerari d’art del campus de Bellaterra

375 euros (per edició)

6

Itinerari biològic pel campus de Bellaterra

325 euros (per edició)

7

Presentació del catàleg del documents

35.800 euros

8

Presentació del documental 50 anys

42.150 euros

9

Concert dels 50 Anys

3.250 euros

9.150 euros

10 Exposició dels 50 Anys

23.500 euros

11 Lliurament del premi literari

21.600 euros

12 Sopar d’aniversari

21.700 euros

Cronograma
Primer trimestre

Segon trimestre

Octubre

Novembre

Desembre

Gener

Febrer

Març

2017

2017

2017

2018

2018

2018

Fundació de
la UAB

Documental

Exposició

Dones
Itinerari
artístic
(4 edicions)

Tercer trimestre

Quart trimestre

Abril

Maig

Juny

Juliol

Agost

Setembre

2018

2018

2018

2018

2018

2018

Itinerari
biològic
(4 edicions)

Concert

Sopar

Catàleg
documents

Moviment
estudiantil

Itinerari
artístic
(4 edicions)

Premi literari
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CRITERIS DE CORRECCIÓ:
a) (8,5 punts)
Format (Dimensió del text, títol i subtítols, estructura en paràgrafs i tancament): Fins a 2 punts.
Continguts avaluats del text: Fins a 5 punts.
Redacció adequada: Fins a 1,5 punts.

b) (8,5 punts)
Format: Fins a 4 punts.
Contingut: Fins a 3 punts.
Redacció adequada: Fins a 1,5 punts.

c) (8 punts)
Format: Fins a 2,5 punts.
Contingut: Fins a 5 punts.
Correcció dels textos: Fins a 0,5.
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