
JUS254-13 Diplomat/da bibliotecari/ària, A2-19, al Centre Penitenciari de 

Tarragona del Departament de Justícia (13.12.13) 
Els Centres Penitenciaris del Departament de Justícia necessiten cobrir un lloc de 

treball vacant de diplomat/ada bibliotecari/ària, grup A2, de nivell 19, al Centre 

Penitenciari de Tarragona. 
  
Ref. JUS/254/2013 
  
  
1.      Descripció del lloc de treball 
  
Nom del lloc:                     diplomat/ada bibliotecari/ària 
Grup:                               A2 
Nivell:                              19 
Horari:                              especial 
Unitat directiva:                 Centre Penitenciari de Tarragona 
Localitat:                          Tarragona                                  
Centre de treball:               Av. República Argentina, 2 
  
  
2.      Requisits de participació 
  

■   Personal funcionari de carrera en servei actiu del cos de diplomatura 

biblioteconomia de la Generalitat de Catalunya. 

■   En el cas que no es presentin funcionaris, es tindrà en compte altre personal 

que presti o hagi prestat serveis a l'Administració de la Generalitat de 

Catalunya, d'acord amb el punt 4a) de l'Acord de Govern de 28/02/2012, 

que autoritza el nomenament de personal interí en llocs de treball adscrits 

als serveis públics essencials que compleixi els requisits següents: 

         Títol de diplomat en biblioteconomia i documentació o de llicenciat 

en documentació "o grau en informació i documentació". 

         Certificat de coneixements de català de nivell de suficiència (C) de la 

Direcció General de Política Lingüística o equivalent. 

  
  
3.      Funcions del lloc de treball 
  

■   Catalogar, classificar, indexar i assignar topogràfic a tots els fons de la 

biblioteca amb independència del seu suport i de la modalitat d'adquisició, 

seguint les normatives i concrecions marcades per l'àrea de catalogació 

■   Revisar i mantenir les bases de dades bibliogràfiques tant a nivell local com 

consorciat, i realitzar el control d'autoritats 

■   Realitzar, controlar i supervisar la recepció de les publicacions periòdiques 

■   Realitzar i/o col·laborar amb les tasques tècniques del procés d'adquisicions 

bibliogràfiques 

■   Elaborar i confeccionar guies d'informació i tutorials d'aprenentatge sobre 

els recursos i serveis de la biblioteca 

■   Realitzar, elaborar i supervisar la formació d'usuaris 

■   Gestionar el préstec del fons bibliogràfic així com realitzar i supervisar el 

préstec interbibliotecari i obtenció de documents 



■   Realitzar i supervisar la introducció de la informació a la biblioteca digital del 

Servei de Biblioteca i Documentació i proposar millores i recursos a l'àrea 

corresponent 

■   Confeccionar i/o supervisar estadístiques 

■   Vetllar pel bon funcionament dels equipaments, instal·lacions, espais de la 

biblioteca i pel correcte ordre del fons documental 

■   Organitzar les tasques tècniques dels dossiers electrònics o repertoris, així 

com la documentació electrònica 

■   Col·laborar en el desenvolupament de projectes basats en les tecnologies de 

la informació i comunicació. 

■   Organitzar i donar suport a les activitats i programes que promouen la 

lectura, alfabetització i la cultura. 

■   Seleccionar i processar el material bibliogràfic i els recursos electrònics per 

posar-lo a l'abast de la comunitat penitenciària. 

■   Assessorar, formar i informar els usuaris sobre els serveis i recursos que 

ofereix la biblioteca 

  
  
4.      Aspectes que es valoraran 
  

■   Facilitat per treballar en equip. 

■   Experiència en la coordinació de projectes. 

■   Habilitat per al tracte amb els usuaris. 

■   Coneixements informàtics a nivell d’usuari (Word i Excel). 

■   Experiència en tasques d’arxiu. 

  
  
5.      Forma d’ocupació del lloc 
  

■   Comissió de serveis o nomenament de personal interí. 

  
  
6.      Procediment de selecció 
  

■   Les sol·licituds es resoldran a partir de l’estudi del currículum, i un cop 

valorat aquest, els participants podran ser convocats a una entrevista i/o 

realització d’una prova. 

■   En cas de requeriment caldrà disposar dels originals de les certificacions 

acreditatives de la formació i experiència laboral esmentades al currículum. 

■   Els candidats/es presentats/des podran ser exclosos/es en funció dels 

resultats d’aquest procediment de selecció. 

  
  
7.      Participació 
  

■   Per qualsevol dubte o aclariment us podeu adreçar a la Unitat de Selecció de 

Personal del Departament de Justícia (telèfon 93 316 42 71). 



■   Les persones interessades que reuneixin els requisits establerts poden 

trametre el seu currículum amb fotografia a la següent adreça 

electrònica:selecciopersonal.dj@gencat.cat fins al dia 23 de desembre de 

2013, inclòs. 

  

Cal especificar a l’assumpte del correu: Ref. JUS/254/2013 i NOM I 

COGNOMS. 

Per tal d’agilitar la gestió del gran volum de CV, és imprescindible que en 

el text del correu feu constar en aquest ordre: NIF, COGNOMS, NOM, 

TITULACIÓ, TIPUS DE VINCULACIÓ, DEPARTAMENT D’ADSCRIPCIÓ, 

TELÈFONS DE CONTACTE I CORREU ELECTRÒNIC. 
 

mailto:selecciopersonal.dj@gencat.cat

