
 

 
CONVOCATÒRIA D’UNA PLAÇA DE PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ I 
SERVEIS PER A TÈCNIC/A BIBLIOTECARI/ÀRIA AL CRAI 
 

Ref.: S18/2018_PAS_TEC_CRAI    
 
Donada la necessitat de cobrir una plaça de Tècnic/a Bibliotecari/ària,  es convoca un procés de 
selecció de Personal d’Administració i Serveis.  
 
FUNCIONS A DESENVOLUPAR: 

 Participar en la creació d'eines i instruments tècnics per a la gestió i execució dels projectes, 

programes i actuacions. 

 Assumir les funcions d’assessorament i informe que li siguin encomanades. 

 Gestionar el préstec interbibliotecari. 

 Gestionar el desenvolupament de les diferents col·leccions: adquisició, obsequi o donació, 

transferències, intercanvi. 

 Interactuar amb els serveis de biblioteques del CSUC i la UPF, estudiants de la Fundació i 

proveïdors clients. 

 Elaborar normes reguladores de la classificació, ordenació i tractament de la documentació 

de gestió de les diferents unitats organitzatives de la Fundació, i controla la seva aplicació. 

 Unificar criteris terminològics i de descripció, definint estàndards documentals. 

 Proposar directrius i instruccions per a la correcta ubicació física dels documents i indica les 

condicions idònies que han de reunir els locals del dipòsit i les instal·lacions necessàries per 

a la seva utilització i seguretat. 

 
REQUISITS INDISPENSABLE: 

 Mínim titulació universitària en l’àmbit de la biblioteconomia i/o la gestió documental. 

 Mínim Nivell de suficiència (C1) de català. (S’acreditarà mitjançant la presentació del nivell 

C de català) Serà indispensable en el moment de la contractació. 

ASPECTES VALORABLES: 
(Es valorarà el CV de les persones que compleixin els requisits indispensables i que per tant 
hagin estat admeses a participació). 
 

 Experiència en la gestió de biblioteques. 

 Experiència i coneixement en els sistemes de biblioteques universitàries. 

 Experiència en arxivística i processament tècnic de la documentació. 

 Experiència en gestió del programari SIERRA per a biblioteques. 

 Formació addicional relacionada amb les responsabilitats exigides en el lloc de treball. 

 
  



 

 

CONDICIONS LABORALS DEL LLOC DE TREBALL:  

 Contractació laboral temporal per obra i servei, a jornada completa i amb previsió 

d'incorporació immediata. 

 El grup professional del lloc de treball és de tècnic categoria T2. El nivell retributiu segons 

conveni laboral vigent és de 29.583 euros bruts anuals. 

 Jornada de 37,5h setmanals. 

 

TERMINI DE LLIURAMENT DE CANDIDATURES:  

 

Fins el 09/10/2018 inclòs, cal inscriure’s a la següent adreça:  
https://www.tecnocampus.cat/ca/borsa-treball/ofertes-obertes/S18_2018     
 
Per a qualsevol incidència us podeu adreçar a seleccio@tecnocampus.cat.  
Cal identificar a l’assumpte el número de referència de la convocatòria: 
S18/2018_PAS_TEC_CRAI 
 
Normativa per a la provisió de llocs de treball i informació addicional: 
www.tecnocampus.cat/ca/borsa-treball 

 
 
NOTA IMPORTANT:  
 
No es tindran en compte, per a la seva valoració, les titulacions i mèrits acadèmics que no 
s’acompanyin del justificant documental oportú.  
 
Tota la documentació relativa als requisits indispensables ha d’estar clarament identificada en 
la documentació que lliura el/la candidat/a. 
 
 
 
Mataró, a 18 de setembre de 2018 
 

  

https://www.tecnocampus.cat/ca/borsa-treball/ofertes-obertes/S18_2018
mailto:seleccio@tecnocampus.cat
http://www.tecnocampus.cat/ca/borsa-treball


 

 
ANNEX I 

 
Barems de puntuació que s’utilitzaran per a la valoració de candidats admesos 

La comissió de selecció valorarà els mèrits dels candidats i candidates admesos a participació  en 
base als següents barems de puntuació, que podran obtenir una puntuació màxima de 115 
punts: 
 
a) Valoració de mèrits (fins a 60 punts). Es valorarà el CV de les persones que compleixin els 
requisits indispensables i que per tant hagin estat admeses a participació. 
 
En aquesta fase es valorarà el CV dels candidats amb el mèrits degudament justificats amb el 
següent detall (fins a 60 punts): 
 

Concepte  Descripció Puntuació 

Experiència Experiència en la gestió de biblioteques. Fins a 20 punts 

Experiència 
Experiència i coneixements en els sistemes 
de biblioteques universitàries. 

Fins a 5 punts 

Experiència 
Experiència en arxivística i processament 
tècnic de la documentació.  

Fins a 15 punts 

Experiència 
Experiència en gestió del programari SIERRA 
per a Biblioteques 

Fins a 5 punts 

Formació 

Es valorarà la formació addicional a la 
requerida per al lloc de treball, sempre que 
aquesta estigui relaciona amb les necessitats 
dels llocs de treball. 

Fins a 10 punts 

Altres 
Altres mèrits aportats pel candidat o 
candidata. Fins a 5 punts 

 
b) Relació contractual prèvia amb la Fundació Tecnocampus (fins a 15 punts). 
 
c) Entrevista personal (fins a 40 punts). Es convocaran a entrevista només a aquelles persones 
que superin els 40 punts en la fase prèvia de valoració de mèrits. 


