
 
 
Criteris de valoració per la preselecció de currículum i desenvolupament del procés 
selectiu 

Plaça: BORSA TREBALL TÈCNICS/TÈCNIQUES DE SUPORT EN BIBLIOTECA 

Destinació : Servei de Biblioteques, Publicacions i Arxius  
(Biblioteques dels diferents Campus de la UPC) 

Convocada a concurs laboral temporal per resolució 388/2020, de 27 de febrer. 
 
1.- El tribunal ha establert els següents criteris de valoració per a la fase de preselecció 
d’aquesta borsa de treball: 
 
Coneixements i experiència en:  

1. Formació (fins a 2 punts)  
a. en l’àmbit de la biblioteconomia i documentació. Es valora titulació 

universitària o màster (2 punts) 
b. altres formacions reglades, superiors a les establertes als requisits de la 

convocatòria (ex. cicles formatius de grau superior, batxillerat, titulacions 
universitàries que no estiguin relacionades amb la biblioteconomia i 
documentació...) (1 punt) 

2. Experiència en l’àmbit de biblioteques (fins a 5 punts). Es valora l’experiència en: 
a.  biblioteques universitàries (5 punts)  
b.  biblioteques públiques no universitàries (4 punts) 
c.  altres biblioteques (3 punts) 

3. Ofimàtica i processos tècnics (fins a 2 punts) 
a.  coneixement de programes informàtics de gestió bibliotecària (1,5 punts) 
b.  ofimàtica a nivell usuari (0,5 punts) 

4. Comunicació i atenció usuaris (fins a 3 punts) 
a.  més d’1 any d’experiència (1 punt) 
b.  més de 3 anys d’experiència (2 punts) 
c.  més de 5 anys d’experiència (3 punts) 

 
El tribunal decideix que la puntuació mínima per superar la preselecció és de 4 punts dels 
12 possibles. 
 
Com a criteris d’ordenació en cas d’obtenir la mateixa puntuació es seguiran els següents 
criteris: 

1. Puntuació obtinguda a l’apartat experiència en l’àmbit de biblioteques 
2. Puntuació obtinguda a l’apartat de formació  
3. Ordre alfabètic seguint la resolució PDA/3346/2020, de 17 de desembre, (inicia per 

les persones el primer cognom de les quals comenci per la lletra “ M “) 
 
Donades les característiques de temporalitat dels llocs de feina ofertats, que la convocatòria 
va publicar-se fa més d’un any i que les circumstancies sanitàries i socials degudes a la 
pandèmia per Covid 19 poden haver afectat l’interès de les persones admeses al procés 
selectiu pels llocs de feina ofertats, el tribunal acorda confirmar amb les persones que 
superin la preselecció de currículum el seu interès per continuar en aquest procés selectiu 
abans de convocar les entrevistes, i convocar a entrevista a aquelles persones 
preseleccionades que confirmin el seu interès actual pels llocs de feina ofertats.  



 
 
 
A tal efecte els aspirants preseleccionats rebran un correu electrònic a l’adreça electrònica 
que consta a la sol·licitud presentada, on demanarà que es respongui, en un termini 
determinat de temps, confirmant el seu l’interès actual en la convocatòria, posteriorment 
convocarà a entrevista a aquells aspirants que hagin superat la preselecció curricular 
i que confirmin que actualment continuen interessats en els llocs de feina ofertats. 
 
L’entrevista personal que es valorarà com a apte/no apte.  
 
El tribunal començarà a entrevistar a la candidatura amb puntuació més alta. 
 
A les persones preseleccionades que siguin aptes a l’entrevista personal se’ls oferirà, per 
ordre de puntuació obtinguda al procés, propostes de contractació d’acord a les necessitats 
a cobrir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Barcelona, a 30 de març de 2021 
 
 
 
Secretària del Tribunal 
Felicidad Barrio Zayas 
 
 
 


