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ESCALA FACULTATIVA D’ARXIUS, 
BIBLIOTEQUES I MUSEUS 
Resolució 020_SDP-2022-758/85 
DOGC núm. 8625 de 14.03.2022 
Torn promoció interna 

 

 

NOTA DEL TRIBUNAL QUALIFICADOR DE LA CONVOCATÒRIA DE 
PROVES SELECTIVES PER A L’ACCÉS A L’ESCALA FACULTATIVA 
D’ARXIUS, BIBLIOTEQUES I MUSEUS (SUBGRUP A1) DE LA UNIVERSITAT 
POLITÈCNICA DE CATALUNYA   

 

PRIMER EXERCICI 
 
De conformitat amb la informació publicada amb la llista definitiva de persones aspirants 

admeses i excloses a la convocatòria de proves selectives per a l’accés a l’escala 

facultativa d’arxius, biblioteques i museus (subgrup A1) de la Universitat Politècnica de 

Catalunya, torn de promoció interna (RESOLUCIÓ 020_SDP-2022-1958/261), 

publicada en data 1 de juliol de 2022, el tribunal informa que la reunió informativa sobre 

el desenvolupament del primer exercici (PBU – projecte sobre biblioteques 

universitàries) es realitzarà el proper dia 12 de setembre de 2022 a les 12:30 hores 

hores a l’aula VS208, soterrani segon de l’edifici Vèrtex (Plaça Eusebi Güell, núm. 6 

08034 Barcelona). 

Les persones convocades han de presentar-se degudament identificades (DNI o 

Passaport vigent). 

 

1. D’acord amb l’establert a la base 7.1.1. corresponent al primer exercici, apartats a) i 

c), les persones candidates han de triar un dels temes d’entre els 10 proposats que 

s’enuncien a l’annex 2 de la convocatòria, tema que s’haurà de comunicar al tribunal 

a través de la seu electrònica el dia d’inici de l’exercici (13 de setembre de 2022). 

El dia 13 de setembre de 2022 el tribunal farà públics la normativa d’estil, guió i 

criteris a seguir per a la realització del PBU.   

 

2. Les persones aspirants disposaran com a data límit per realitzar i presentar el seu 

PBU a través de la seu electrònica fins al dia 12 de desembre de 2022. 

 

3. Davant possibles incidències durant el període d’elaboració del PBU la persona 

interessada s’ha d’adreçar al tribunal mitjançant un correu electrònic a l’adreça 

electrònica sdp.concursospas@upc.edu indicant la referència al tema del missatge 

mailto:sdp.concursospas@upc.edu


 

Pàgina 2 de 3 
 

“incid_PBU“ i informant dels fets concrets per a la consideració i valoració del 

tribunal, amb l’objectiu de garantir el correcte desenvolupament de l’exercici. 

 

4. Està previst realitzar davant del tribunal la presentació i defensa dels projectes 

presentats a partir de gener de 2023. Es disposarà d’un màxim de 20 minuts per a 

realitzar la presentació i un màxim de 40 minuts per a la defensa, en resposta a les 

preguntes aclaridores que plantejarà el tribunal. 

 

Es podran fer servir recursos digitals si es considera necessari com a suport a la 

presentació i defensa oral. 

 

El calendari concret de realització de les presentacions i defenses es farà públic la 

segona quinzena del mes de desembre de 2022. 

 

5. Els criteris de valoració de l’exercici són: 

- Coneixements tècnics específics de la temàtica escollida, es valorarà fins a un 

màxim de 5 punts. 

En aquest criteri es valorarà la comunicació i presentació del PBU realitzat. 

 

- Visió global en l’anàlisi i utilització de la informació per la presa de decisions, es 

valorarà fins a un màxim de 5 punts. 

 

- Plantejament de propostes d’actuació i solució de problemes amb: 

o  innovació,  

o orientació a resultats, 

o  visió estratègica,  

o i compromís amb el servei públic i la institució. 

Es valorarà cadascun d’aquests apartats fins a un màxim de 2,5 punts. 

Es valorarà de forma global el PBU i la presentació i defensa realitzada. 
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L’exercici es valora sobre un màxim de 20 punts i, per tal de superar-lo, cal obtenir com 

a mínim 10 punts. 

 

Barcelona, a 12 de setembre de 2022 

 

La presidenta       La secretària  

 
 
 
 
 
 

Maria Carmen Fenoll Clarabuch    Cristina Domínguez Muñoz 
      
  

 

 
 
 


