
 

 
CONVOCATÒRIA D’UNA PLAÇA DE PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ I 

SERVEIS PER A BIBLIOTECARI/ BIBLIOTECÀRIA  
 

Ref.: S38/2014/CRAI_PAS    
 

Donada la necessitat de cobrir una plaça de Bibliotecari/ bibliotecària,  es convoca un procés 
de selecció de Personal d’Administració i Serveis.  
 
FUNCIÓ A DESENVOLUPAR: 

- Gestionar el servei de biblioteca, detectant les necessitats per a la seva millora. 
- Presentar al Director d’Infraestructures i Serveis les propostes de millores i les 

necessitats d’inversions anuals. 
- Desenvolupar, conjuntament amb els centres docents, la llista d’adquisició de llibres 

i fer la comanda i seguiment dels mateixos. 
- Planificar i executar les operacions necessàries per la integració de la biblioteca al 

servei del CSUC. 
- Gestionar les relacions interbiblioteques, tant de la UPF com amb altres del CSUC. 
- Realitzar les planificacions horàries del servei i gestionar el recursos necessaris 

 
REQUISIT INDISPENSABLE: 

- Titulació universitària en l’àmbit de la biblioteconomia i/o la gestió documental. 
 
ASPECTES VALORABLES: 

a) Experiència en la gestió de biblioteques universitàries. 
b) Coneixement en gestió i implantació del programari MILLENIUM per a biblioteques. 
c) Experiència i coneixement en el sistemes de biblioteques universitàries de Catalunya 
d) Experiència en sistemes de catalogació de llibres. 
e) Gestió de recursos humans 

 
S’OFEREIX:  

- Contracte temporal d’interinatge a jornada completa, fins al mes de juliol 2015, amb 
possibilitats de continuïtat. 

- Grup professional tècnic, nivell retributiu T2. 
- Salari brut anual segons taules salarials establertes al conveni. 

 
TERMINI DE LLIURAMENT DE CURRÍCULUMS: Fins al 15 de gener de 2015, mitjançant correu 
electrònic a l’adreça rrhh@tecnocampus.cat. Cal adjuntar al CV, carta de presentació i 
documents justificatius en suport digital de les titulacions i els mèrits al·legats. Identificar en la 
sol·licitud el número de referència S35/2014/CRAI_PAS    
 
Normativa per a la provisió de llocs de treball i informació addicional: 
www.tecnocampus.cat/ca/borsa-treball. 
 

Mataró, a 23 de desembre del 2014 
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ANNEX I 
 

Barems de puntuació que s’utilitzaran per a la valoració de candidats a la plaça de 
Bibliotecari/ Bibliotecària 

La comissió de selecció valorarà els mèrits dels candidats i candidates presentats en base als 
següents barems de puntuació, que podran obtenir una puntuació màxima de 115 punts: 

a) Validació i avaluació dels mèrits presentats pels candidats, en base als següents barems de 
puntuació (fins a un màxim de 60 punts): 

 
Concepte Descripció Puntuació 

Experiència Es valorarà l’experiència en llocs de treball 
del mateix perfil, principalment en la gestió 
de biblioteques ( 1,5 punt per cada any 
justificat) 

Fins a 20 punts 

 Es valorarà l’experiència en llocs de treball, 
que sense ajustar-se al perfil demanat, es 
pugui considerar d’aportació al candidat, 
com ara treballs en biblioteques sense 
responsabilitat de gestió (0,75 punts per 
cada any justificat) 

Fins a 10 punts 

Formació Es valorarà la formació addicional a la 
requerida per al lloc de treball, la formació, 
sempre que aquesta estigui relaciona amb 
les necessitats dels llocs de treball. 
• Màsters o certificacions oficials de més 

de 300 hores: 5 punts 
• Formació oficials o certificacions de 

menys de 300 hores: 1 punt per cada 75 
hores o fracció. 

• Altres formacions: 0,5 punts per cada 
100 hores. 

Fins a 20 punts 

Altres La comissió podrà valorar altres elements del 
currículum que consideri una aportació al 
perfil del candidat. 

Fins a 10 punts 

 
 
b) Experiència prèvia a la Fundació TecnoCampus (fins a un màxim de 15 punts) 
c) Entrevista personal (fins a un màxim de 40 punts) 


