
 
 
 
 
 

 
 
 

CONVOCATÒRIA D’UNA PLAÇA DE PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ I SERVEIS PER AL 
LLOC DE TREBALL D’OFICIAL DE BIBLIOTECA AL SERVEI DE BIBLIOTECA-CRAI  

 
Ref.: S41/2019_PAS_OF_CRAI 

 
Donada la necessitat de cobrir una plaça del lloc de treball d’OFICIAL DE BIBLIOTECA AL 
SERVEI DE BIBLIOTECA-CRAI, es convoca el present procés de selecció de Personal 
d’Administració i Serveis.  
 
FUNCIONS A DESENVOLUPAR: 
 

 Porta a terme el servei de préstec de documents i de reserva d’espais de biblioteca. 

 Atenció a l’usuari. 

 Processa físicament la documentació. 

 Prepara els intercanvis de documents amb altres biblioteques. 

 Controla l’inventari de la biblioteca. 

 Manteniment dels repositori digital. 

 Dóna suport en l’execució de tasques administratives del servei. 
 

REQUISITS INDISPENSABLES: 

 Titulació mínima nivell de batxillerat o Cicle Formatiu Grau Mitjà (Cal certificar-ho amb 
la titulació oficial). 

 Certificat de nivell de suficiència (C1) de català, (serà requisit indispensable en el 
moment de la contractació). 
 

ASPECTES VALORABLES: 

 Experiència en tasques d’administració i d’atenció al públic en l’àmbit universitari 
(especificar en el CV lloc de treball i activitats principals realitzades a cada empresa). 

 Experiència demostrable en les funcions a desenvolupar. (Especificar clarament en el 
CV). 

 Coneixements d’anglès (Especificar clarament en el CV). 

 Coneixement eines ofimàtiques. Es valorarà especialment, en cas que es tingui, el 
coneixement de l’aplicatiu de gestió Sierra.  

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

 Certificat de discapacitat  
 
  

CONDICIONS LABORALS DEL LLOC DE TREBALL:  

 Contractació laboral temporal, a jornada parcial i amb previsió d’incorporació 
immediata.  

 El grup professional del lloc de treball és d’Oficial 2 segons el  1r Conveni col·lectiu de 
treball del TecnoCampus. El nivell retributiu segons conveni laboral vigent és de 
19.997€/bruts anuals. 

 Jornada de 30h setmanals 

 Horari intensiu de tarda 
 
 
 
 
 

https://bop.diba.cat/scripts/ftpisa.aspx?fnew?bop2014&03/062014000435.pdf&1
https://bop.diba.cat/scripts/ftpisa.aspx?fnew?bop2014&03/062014000435.pdf&1


 
 
 
 
 

 
 
 

 

TERMINI DE LLIURAMENT DE CURRÍCULUMS: 
 
Fins al 17/12/2019 inclòs, cal inscriure’s a la següent adreça: 
https://www.tecnocampus.cat/ca/borsa-treball/ofertes-obertes/pas-of-CRAI 
Per a qualsevol incidència us podeu adreçar a seleccio@tecnocampus.cat 
Cal identificar a l’assumpte el número de referència de la convocatòria: 
S41/2019_PAS_OF_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.  
Fundació TecnoCampus es reserva el dret a demanar referències a les empreses esmentades 
en els CV’s en la fase de valoració curricular. 
 
 
 
Mataró, a 26 de novembre de 2019

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


 
 
 
 
 

 
 
 

 
ANNEX I 

 
Barems de puntuació que s’utilitzaran per a la valoració de candidats i candidates al lloc de 

treball d’OFICIAL DE  BIBLIOTECA AL SERVEI DE BIBLIOTECA-CRAI 
 

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) Valoració de mèrits (fins a 60 punts).  
 
En aquesta fase es valorarà el CV dels candidats i candidates amb el mèrits degudament 
justificats amb el següent detall (fins a 60 punts): 
 

Concepte  Descripció Puntuació 

Experiència  Es valorarà el currículum del/a candidat/a en 
relació a l’experiència en tasques 
d’administració i atenció al públic. Es 
valorarà especialment l’experiència en 
entorns universitaris. 

Fins a 15  punts 

Experiència Es valorarà comptar amb experiència en 
funcions especifiques d’auxiliar de 
biblioteca. 

Fins a 15  punts 

Formació Es valorarà coneixements d’anglès. Fins a 5  punts 

Formació Coneixement en eines ofimàtiques. Es 
valorarà especialment, el coneixement en 
aplicatius informàtics de gestió bibliotecària, 
especialment el Sierra. 

Fins a 10 punts 

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

Fins a 5 punts 

Certificat de 
discapacitat 
 

Resolució de reconeixement de grau de 
discapacitat 

10 punts 

 
 
b) Relació contractual prèvia amb la Fundació Tecnocampus (fins a 15 punts). 
 
 
c) Entrevista personal (fins a 40 punts). 
 
 
Calendari orientatiu 
 

 Publicació anunci:  26/11/2019 

 Presentació candidatures on-line: fins al 17/12/2019 

 Previsió publicació llista admesos i exclosos a participació provisional: 20/12/2019 

 Valoració dels candidats/es admesos/es per part de la comissió de selecció: a partir del  
13/01/2020. Els candidats finalistes que passin a la fase de presentació seran avisats 
de la data de l’entrevista/presentació per correu electrònic o telèfon. 


