
Convocatòria 
de plaça 
 

 

 

Per cobrir una plaça temporal al Servei de Biblioteca de la Facultat de 
Ciències de la Salut Blanquerna 

Atès que resta per cobrir una plaça temporal al Servei de Biblioteca, es convoca la plaça 
corresponent (RegConPlaPAS2223n002) d’acord amb les següents bases: 
 

1. SERVEI 
 

 Biblioteca de la Facultat de Ciències de la Salut Blanquerna (Padilla, 326-332). 
 

2. TASQUES A DESENVOLUPAR 
o Gestió del fons bibliogràfic 
o Préstec 
o Atenció a l’usuari (informació bibliogràfica, etc.) 
o Altres tasques de suport a projectes  

 
3. HORARIS I CALENDARI 

 

 37 hores setmanals, segons conveni, distribuïdes de dilluns a dissabte, en 
funció de les necessitats del servei. 

 Incorporació immediata.  
 

4. CRITERIS DE SELECCIÓ 

 Requisits imprescindibles d’accés: 

o Diplomatura o llicenciatura en Biblioteconomia i Documentació, o bé Grau 
en Informació i Documentació. 

o Nivell C de català o acreditar els coneixements d’aquest nivell. 
o Coneixements d’ofimàtica avançats. 

 Es valoraran altres aspectes amb la següent priorització: 

o Coneixements del programari Alma i normativa RDA. 
o Experiència professional en biblioteques universitàries. 
o Habilitats comunicatives i de tracte social. 
o Capacitat d’organització i treball en equip. 
o Bon nivell d’anglès oral i escrit. 
o Discreció i responsabilitat. 
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5. MODALITAT CONTRACTUAL 

 S’adequarà a l’establert en el II Conveni Col·lectiu de Treball de la Fundació 
Blanquerna. 

 

6. TERMINIS DE LA CONVOCATÒRIA 

 La convocatòria s’obre el 17 de gener i finalitza el 26 de gener.  

 

7. SELECCIÓ DE LES CANDIDATURES 

 El Comitè de selecció de la plaça convocada tindrà en compte els criteris 
especificats en el punt 4 de la convocatòria per tal d’establir les persones que 
passaran a la fase d’entrevistes.  

 Les persones interessades seran informades en tot moment de l’estat del 
procediment de selecció. 

 El procediment de selecció de PAS es realitzarà d’acord amb els protocols de 
qualitat establerts al centre.  

 

8. RESOLUCIÓ DE LA CONVOCATÒRIA 

 La resolució final d’adjudicació es coneixerà en el termini de 10 dies hàbils des del 
tancament de la convocatòria, i es comunicarà a les persones que hagin estat 
entrevistades l’ordre de prelació establert. El candidat o candidata finalment escollit 
haurà de confirmar per escrit, en un termini màxim de 5 dies, l’acceptació de la 
plaça assignada.  

 

   Barcelona, 17 de gener de 2023 

 

Les persones interessades poden fer arribar els currículums a la Sra. Paula Miracle, Secretària 
de Deganat paulam@blanquerna.url.edu, indicant la referencia Biblioteca abans del 27 de 
gener de 2023.  

 


