
 
OFERTA DE TREBALL BORSA D’ AUXILIAR TÈCNIC/A DE BIB LIOTECA 
 
Descripció de l’oferta :  
Borsa de treball d’auxiliar tècnic/a de biblioteca 
Jornada i horari  :  Dilluns a dissabtes segons necessitats del servei . 
Retribució orientativa  mensual bruta :  1.500/1700 euros aprox,  

Data d’incorporació : el mes aviat possible 

Modalitat de contractació: 
Funcionari interí en qualsevol supòsit assenyalat a l’article 10 de l’Estatut Bàsic 
de l’Empleat Públic  o contractació laboral en qualsevol modalitat.  
 
Descripció del lloc de treball/ funcions: 

• Ordenar el material de la biblioteca segons el sistema de classificació 
utilitzat. 

• Recerca de llibre i documentació en general mitjançant els catàlegs 
informatius i/o informàtics. 

• Encarregar-se del procés dels préstecs i reclamar aquell material 
prestat, personal o telefònicament quan sigui necessari. 

• Elaborar, reproduir i ordenar fitxes i carnets. 
• Fer  fotocòpies 
• Col·locar etiquetes,bandes magnètiques, enquadernar documents, 

retolar i segellar llibres i altre material. 
• Vigilar la sala i tenir cura del material 
• Introduir i modificar dades a l’ordinador mitjançant les aplicacions 

informàtiques de que disposa. 
• Atendre el telèfon d’informació general i préstec i la resta de tasques 

administratives (correu,etc) 
• Participar en les activitats de dinamització que s’organitzin a la 

biblioteca.  
• I, en general, totes aquelles funcions de caràcter general que li siguin 

atribuïdes. 
 
Període de presentació de sol·licituds: 
 
Del  23/03/2018 fins el 3/04/2018(ambdós inclosos) 
 
Requisits: 
a)Tenir més de 16 anys. 
b) Titulació de Grau Superior  o Batxiller. 
c) Nivell de català exigit : C1 
d) Domini d’eines informàtiques, word, excel, windows, internet. 
Valorable : Experiència prèvia ,  Diplomatura en Biblioteconomia i Documentació , 
Arxivística o Títol acadèmic de Grau en Informació i Documentació.   
 
Presentació  de sol·licituds: 
Presencialment: Registre General de l'Ajuntament C/ Camí del Mig, 9 Sant Joan Despí. 
Telemàticament : Podeu trobar un model en format electrònic  que es troba al web 
municipal, a l’apartat de Seu electrònica , dins de Tràmits on line.  


