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ANNEX 1 

Perfil específic de la convocatòria 

 

Bibliotecari/ària en l’àmbit universitari públic 

1 plaça: codi del lloc 71018742 

 

Competències organitzatives específiques 

 

• Participar, dins el seu entorn de treball, en l’elaboració dels objectius anuals i plans 

de millora dels serveis de la biblioteca i de l’àmbit de treball. 

• Desenvolupar projectes basats en les TIC relacionats amb l’àmbit de la informació i 

la documentació electrònica i dels serveis bibliotecaris en xarxa per tal d’assegurar-

ne i potenciar-ne l’accés i l’ús. 

• Cercar, trobar, oferir i difondre informació científica i tècnica, actualitzada, de qualitat 

i significativa per donar resposta a les necessitats de docència, recerca i formació 

continuada dels usuaris interns i externs, presencials i en xarxa de la UPC. 

• Gestionar i organitzar els serveis bibliotecaris assignats per obtenir la màxima qualitat 

i rendibilitat dels recursos disponibles. 

• Resoldre, analitzar i interpretar les demandes i les necessitats d’informació científica 

i tècnica dels usuaris interns i externs, presencials i en xarxa, per satisfer-ne les  

demandes i oferir-los informació, acollida i formació en la utilització dels recursos i 

serveis bibliotecaris disponibles. 

• Supervisar, coordinar i avaluar els objectius i tasques del personal de suport càrrec 

seu per optimitzar-ne el rendiment. 

 

Competències tècniques requerides 

 

Genèriques/temari general 

(S’entén que totes les referències legals es fan als textos consolidats, incloent-hi les 

esmenes i modificacions publicades amb anterioritat a la publicació d’aquesta 

convocatòria) 

 
1. Constitució espanyola 

• Títol preliminar: article 9.3 (Garanties jurídiques) 

• Títol I, capítol II:  Drets fonamentals i llibertats públiques 

• Títol I, capítol II, secció 2a: Principis rectors de la política social i econòmica 
- Article 44.2 (Recerca científica i tècnica) 

• Títol III, capítol II: Elaboració de les lleis 
- Article 81 (Lleis orgàniques) 

• Títol IV:  L’Administració pública 
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- Article 103 (L’Administració pública) 
- Article 106.1 (Control jurisdiccional de l’Administració) 
- Article 106.2 (Responsabilitat patrimonial) 

• Títol VIII: Organització territorial de l’Estat 
- Article 147 (Els estatuts d’autonomia) 

2. Estatut d’Autonomia de Catalunya 

• Títol I:  Dret, deures i principis rectors 
- Article 21 (Drets i deures en l’àmbit de l’educació) 
- Article 30 (Drets d’accés als serveis públics i a una bona administració) 
- Article 31 ( Dret a la protecció de dades personals) 
- Article 44 (Educació, recerca i cultura) 

• Títol IV: Competències 
- Article 136 (La funció pública i el personal al servei de les administracions 

públiques catalanes) 
- Article 155 (Propietat intel·lectual i industrial) 
- Article 156 (Protecció de dades de caràcter personal) 
- Article 158 (Recerca, desenvolupament i innovació tecnològica) 
- Article 159 (Règim jurídic, procediment, contractació, expropiació i 

responsabilitat en les administracions públiques catalanes) 
- Article 172 (Universitats) 

3. La Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre d’universitats 

• Títol VII - De la recerca a la universitat i de la transferència del coneixement (art 
40 i 41) 

• Títol IX - Del professorat 

• Títol X – Del personal d’administració i serveis de les universitats públiques 
 

4. La Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya.  
 
5. Els Estatuts de la Universitat Politècnica de Catalunya.  

 
6. Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de 

l’Estatut bàsic de l’empleat públic.  
 

7. El procediment administratiu comú de les administracions públiques: la Llei 39/2015, 

d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques: 

•  Àmbit d’aplicació.  

•  L’administració electrònica.  

•  Drets i deures de les persones que es relacionen amb l’Administració. 

•  Requisits de validesa i eficàcia dels actes administratius. 

•  Còmput de terminis. 

•  El silenci administratiu. 

•  Iniciació, ordenació i terminació del procediment administratiu. 

•  Règim de recursos. 

 

8. La protecció de dades de caràcter personal. El règim jurídic de la protecció de dades 

de caràcter personal. Fonaments.  

9. La regulació de la transparència en les administracions públiques. Fonaments.  

10. La prevenció de riscos laborals a la UPC. El pla de prevenció de la UPC aprovat pel 

Consell de Govern en data 28/04/2014. 
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Específiques/temari específic 

 

1. Les biblioteques universitàries: concepte, funcions i suport a la docència, 
l’aprenentatge, la recerca i la formació de les persones. Els serveis bibliotecaris 
universitaris en l’entorn europeu de docència i recerca. 

2. Les biblioteques de la UPC. El Servei de Biblioteques, Publicacions i Arxius (SBPA). 
Les biblioteques de centre i de campus, els Serveis Generals de Biblioteques, 
Iniciativa Digital Politècnica i l’Oficina de Documentació i Arxius. Organització, gestió, 
objectius i projectes. Serveis bibliotecaris presencials i virtuals de suport a la 
comunitat universitària.    

3. La biblioteca digital de la UPC. Bibliotècnica, serveis i recursos d’informació digitals. 
L’accés als recursos d’informació dins i fora del campus.  Tipologies de recursos 
d’informació. Catàlegs, eines de descoberta i cercadors acadèmics per a l’accés als 
recursos electrònics en línia. Accés a la informació en línia: metacercadors, gestors 
d'enllaços. 

4. Col·leccions i recursos d’informació de l’SBPA. La biblioteca híbrida. El sistema de 
gestió de biblioteques. Catalogació i indexació dels recursos d’informació físics i 
electrònics (format MARC, RDA i sistemes de metadades). Procés i descripció de 
documents en l’entorn UPC i  CSUC. El servei de préstec: modalitats i accés als 
documents. Bibliografia recomanada. Polítiques de gestió de les col·leccions. 
Tendències en la gestió i l’accés als recursos digitals.  

5. Repositoris digitals i portals per a la difusió i la visibilitat de la producció acadèmica 
i dels fons patrimonials. Diferents tipologies de repositoris segons funció, origen dels 
documents i la tipologia de documents. Repositoris consorciats i altres plataformes 
de difusió. Els repositoris digitals de la UPC. UPCommons i APRÈN. Memòria Digital 
UPC, etc. 

6. Suport a la docència i suport en l’ús de les plataformes docents. ATENEA. Principals 
tendències en el suport de les biblioteques a les assignatures. Integració dels 
recursos i serveis de les biblioteques en els entorns virtuals d’aprenentatge i de 
recerca de la Universitat. 

7. Ciència oberta a la UPC. Publicació científica i polítiques d'accés obert a la UPC. 
Gestió de dades de recerca, mètriques i reconeixement, integritat de la recerca i 
ciència ciutadana. Visibilitat de la recerca. Portals de producció científica: FUTUR i 
Portal de la Recerca de Catalunya. Suport a projectes i grups de recerca. 

8. Visibilitat, identificadors i perfils d’investigadors i investigadores. Indicadors 
bibliomètrics, acreditació i avaluació de l'activitat investigadora. Drets d'autor i 
llicències en l'entorn digital. Recursos i sistemes per prevenir el plagi. Bibliometria: 
conceptes i funcions. Gestors de referències bibliogràfiques.  

9. Suport a la publicació acadèmica. L’edició de llibres i revistes científiques a  la UPC. 
El sistema OJS i el portal de revistes de la UPC. 

10. Cultura i biblioteca. Visió humanística de l’enginyeria, l'arquitectura, les ciències i la 
tecnologia. La Biblioteca com a segon espai. Dinamització de les biblioteques 
universitàries i de l’SBPA. Activitats culturals i accions als campus per socialitzar la 
vida universitària. Biblioteca universitària i institucions culturals i socials de l’entorn.  
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11. La biblioteca i els objectius de desenvolupament sostenible. L’espai físic a les 
biblioteques universitàries. Tendències i estat de la qüestió en l’organització i 
distribució d’espais per a l’estudi i l’aprenentatge. Nous espais i instal·lacions per 
potenciar l’estudi en grup, el desenvolupament d’idees i la creació de projectes. La 
biblioteca com a laboratori i espai de co-creació.   

12. Formació i assessorament als usuaris en l’entorn digital i presencial. Ús solvent dels 
recursos d’informació. Habilitats comunicatives per a la formació i l’assessorament. 
Elaboració de guies i tutorials i materials per a l’aprenentatge. Internacionalització 
de la Universitat.   

13. Comunicació i difusió. Canals, eines i màrqueting aplicat a la difusió dels serveis 
d’una biblioteca universitària. La difusió i promoció dels serveis a les biblioteques 
UPC. El lloc web, les xarxes socials i altres canals de comunicació. Les xarxes 
socials i la difusió de la recerca. Xarxes socials acadèmiques i professionals.  

14. Nous perfils professionals i nous projectes bibliotecaris tecnològics davant els nous 
models híbrids de formació superior. Cooperació i aliances en l’àmbit autonòmic, 
estatal i internacional: CSUC/CBUC, CRUE/REBIUN, LIBER, IATUL, CESAER, etc.  

 
 


