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CONVOCATÒRIA PÚBLICA 

D'ALUMNES COL·LABORADORS DEL SERVEI DE BIBLIOTECA I 

DOCUMENTACIÓ DE LA UIB 

 

per la qual es convoquen 7 places per al curs 2017-2018 

(vegeu l’annex I) 

 

 

 

1. Poden optar a aquestes places tots els alumnes que el curs 2017-2018 estiguin 

matriculats d’ estudis oficials a la UIB. 

 

2. La convocatòria s'ajusta als principis d'igualtat, mèrit i capacitat, com també als de 

publicitat. 

 

3. El termini per presentar les sol·licituds entrarà en vigor el dia 2 i acabarà el 10 

d’octubre de 2017 (ambdós inclosos). 

 

4. L'imprès de sol·licitud, com també les bases d'aquesta convocatòria, es troben 

disponibles a la Unitat d’Atenció a l’Alumne (edifici Prefabricat). 

 

5. Els alumnes aspirants a les places han de presentar l'imprès de sol·licitud 

degudament emplenat i entregar tota la documentació exigida (vegeu l’annex I) al 

Servei d’Informació. 

 

6. El Servei d’Informació enviarà totes les sol·licituds al Director del Servei, l’11 

d’octubre de 2017, el qual adjudicarà les places d'alumnes col·laboradors del 

Servei de Biblioteca i Documentació, aplicant els criteris de selecció que 

s'especifiquen a l’annex I. 

 

7. El dia 18 d’octubre de 2017 es farà públic al tauler d'anuncis dels edificis el 

resultat provisional de la selecció, especificant el nom dels alumnes seleccionats. 

 

8. El dia 19 d’octubre de 2016 es farà públic al tauler d'anuncis dels edificis i a la 

web de la UIB el resultat definitiu de la convocatòria. No s'admetran 

reclamacions. 

 

9. Les places que es declarin desertes podran ser objecte d'una nova convocatòria. 

 

10.Els alumnes que siguin nomenats alumnes col·laboradors s'adscriuran mentre duri 

la col·laboració al Servei de Biblioteca i Documentació i estaran sota la 

responsabilitat del Director, el qual vetllarà pel compliment de les funcions que 

els han estat encomanades. 

 

11.El període de col·laboració s’iniciarà el 2 de novembre de 2017 i acabarà el 30 de 

setembre  de  2018. 

 

12.En acabar la col·laboració, els alumnes rebran un certificat de la condició 

d'alumne col·laborador del Servei de Biblioteca i Documentació, que constarà, 

igualment, al seu expedient acadèmic. 
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13.Per rebre la borsa d'ajut a l'estudi que s'especifica a cada plaça, l'alumne 

col·laborador haurà de presentar al Director del Servei, a l’edifici Ramon Llull, 

dins el mes d’octubre de 2017: 

 

 Fotocòpia del DNI. 

 Dades bancàries del compte corrent o llibreta d'estalvi en què s’ha de fer el 

pagament. 

 Fotografia mida carnet. 

 Numero de la Seguretat Social ( com a titular )  

 

 

14.En cas d'acabament voluntari per part de l'alumne, aquest rebrà la part 

proporcional de la borsa d'ajut que li correspongui segons les hores de 

col·laboració fetes. L’alumne col·laborador haurà de notificar al Director del 

Servei de Biblioteca i Documentació, la seva voluntat d’acabar la col·laboració 

amb un període d’antelació de quinze dies. 

 

 

Palma, 2 d’octubre de 2017 

 

El Director del Servei de Biblioteques 

i Documentació, 

                                                  

 

 
 

Miquel Pastor Tous 
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CONVOCATÒRIA PÚBLICA  

D'ALUMNES COL·LABORADORS DEL SERVEI DE BIBLIOTECA I 

DOCUMENTACIÓ DE LA UIB - CURS 2016-2017 

 

Annex I 

 

 La funció dels alumnes col·laboradors és donar suport al Servei de Biblioteca i 

Documentació, sobre tot en matèria de recol·locació i ordenació del fons.  

 

 El període de col·laboració és del 2 de novembre de 2016 al 30 de setembre del 

2017, ambdós inclosos, amb excepció del mesos de juliol i agost del 2017 i de les 

vacances de Nadal i Pasqua. 

 

 L’horari és de tres hores diàries quatre dies a la setmana. 

 

 L’import de la borsa d’ajut total de la col·laboració serà de 1.983,34 €. S’hi 

aplicarà una retenció del 2 per cent a totes les places d’alumne col·laborador, en 

aplicació del Reial decret 37/1998, de 16 de gener, i els alumnes cotitzaran a la 

seguretat social  

 

 Amb motiu de la cotització a la seguretat social l’alumne col·laborador no podrà 

estar cobrant l’atur i haurà d’estar donat d’alta a la seguretat social.   

 

 La col·laboració es realitzarà a les biblioteques del campus  i als dipòsits d’aquetes. 

  

 Requisits específics:  

 

 Ser estudiant de la UIB, ha de estar cursant estudis oficials. 

 Es valorarà el fet de tenir experiència o estudis específics en biblioteconomia i 

documentació, coneixements d’informàtica i d’idiomes, així com el domini del 

català parlat i escrit. 

 Un bon expedient acadèmic 

 La disponibilitat i llibertat d’horaris.  

 

 L’alumne, per sol·licitar la plaça d’alumne col·laborador del Servei de Biblioteca i 

Documentació, ha de presentar la documentació següent: 

 

 Full de sol·licitud (degudament emplenat). 

 Expedient acadèmic. 

 Currículum i acreditació dels requisits específics. 

 

 Criteris generals de selecció: es valorarà cada proposta fonamentalment sota els 

paràmetres següents: 

 

 Experiència o estudis específics de biblioteconomia i documentació. 

 Expedient acadèmic personal. 

 Coneixements d’informàtica. 

 Coneixements d’idiomes. 

 Domini del català parlat i escrit 


