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COM FUNCIONA LA BORSA DE TÈCNIC AUXILIAR DE BIBLIOTECA?  

 

Qui forma part de la borsa de tècnic auxiliar de biblioteca (TAB) del Consorci de Biblioteques 
de Barcelona (CBB)? 

Actualment forma part d’aquesta borsa les persones que han superat el procediment de 
selecció de borsa que es van dur a terme els anys 2008, 2011 i 2017. 

 

Com s’ha configurat la borsa de tècnic auxiliar de biblioteca (TAB) del Consorci de 
Biblioteques de Barcelona (CBB) ? 

La borsa tècnic auxiliar de biblioteca del Consorci es configura: 

1) En primer lloc, amb les persones procedents de la convocatòria de l’any 2008: 

- Les persones que ja estan treballant en la categoria de TAB  

- Les persones que estan disponibles (sigui perquè estan treballant en alguna altra 
categoria del Consorci, sigui perquè estan en situacions derivades de conciliació) 

2) A continuació, fruit de la fusió de la borsa 2011 i 2017, les persones per ordre de 
millor puntuació. 

 

Què vol dir el terme “Disponible” que figura en el llistat de la borsa de tècnic auxiliar de 
biblioteca (TAB) del Consorci de Biblioteques de Barcelona (CBB) ? 

“Disponible” fa referència a aquelles persones que actualment no estan treballant en el 
Consorci i a qui s’oferirà, per ordre de classificació, la contractació de treball temporal a 
mesura que sorgeixin necessitats de servei. 

 

Què vol dir “Activa d’estructura” que figura en el llistat de la borsa de tècnic auxiliar de 
biblioteca (TAB) del Consorci de Biblioteques de Barcelona (CBB) ? 

“Activa d’estructura” fa referència a aquelles persones que estan treballant en el Consorci, en 
la categoria de tècnic auxiliar de biblioteca i amb un contracte de treball per interinitat per 
vacant fins a la cobertura definitiva de la plaça. 

 

Què vol dir “Activa” que figura en el llistat de la borsa de tècnic auxiliar de biblioteca (TAB) 
del Consorci de Biblioteques de Barcelona (CBB) ? 

“Activa” fa referència a aquelles persones que estan treballant en el Consorci, en la categoria 
de tècnic auxiliar de biblioteca i amb un contracte de treball temporal (d’una modalitat 
diferent a la d’interí per vacant fins a la cobertura definitiva de la plaça). 
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Què vol dir “Activa en altres categories” de tècnic auxiliar de biblioteca (TAB) del Consorci de 
Biblioteques de Barcelona (CBB) ? 

“Activa en altres categories” fa referència a aquelles persones que estan treballant en el 
Consorci, en una categoria diferent a la de tècnic auxiliar de biblioteca (TAB). 

 

Cal tenir en compte que en aquesta situació declinar una oferta de contracte no es considera 
un “rebuig” a efectes d’exclusió de la borsa. 

 

Quan em trucaran per oferir-me un contracte de treball? 

A mesura que hi hagi necessitats per cobrir llocs de treball de forma temporal s’anirà avisant 
les persones que estan disponibles de la borsa per ordre de posicionament de la llista. 

 

Puc rebutjar una oferta de contracte?  

Cal saber que rebutjar una oferta de contracte no comporta l’exclusió de la borsa, però al 
tercer rebuig passaràs a la darrera posició de la llista. 

 

Què passa si rescindeixo un contracte de treball de forma voluntària? Em tornaran a cridar? 

Si rescindeixes el contracte sense preavisar amb 15 dies d’antelació, seràs exclòs de la borsa. Si 
has preavisat, passaràs a la darrera posició de la llista. 

 

Quan se m’oferirà un contracte d’interinitat per cobrir una plaça estructural (fins a la 
cobertura definitiva) ?  

S’oferirà per ordre de posicionament de la llista, incloent també les persones que estan en 
actiu en altres categories o en actiu mitjançant contractes temporals diferents al d’interinitat 
per vacant. 

El contracte per cobrir una plaça estructural (fins a la cobertura definitiva de la plaça) s’oferirà 
a les persones que prèviament hagin tingut una avaluació positiva d’un període contractual 
mínim de 60 dies en dos o més biblioteques, o de 90 dies en una biblioteca. 

 

Podré tenir una plaça fixa? 

Per accedir a una plaça fixa caldrà que superis un procediment de selecció de contractació fixa, 
que és diferent al que has superat per accedir a la borsa. 
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Què passa si després d’un contracte temporal tinc una avaluació insuficient?  

Si tens una avaluació insuficient: 

- Romandràs en la mateixa posició de la llista però no se t’oferirà cap contracte que 
tingui per destinació la biblioteca on has tingut l’informe insuficient. 

- Només se t’oferiran contractes temporals de menys de 6 mesos (i en cap cas un 
contracte d’interinitat per cobrir una plaça estructural) 

- Per poder-te oferir contractacions de places estructurals o temporals de més de 6 
mesos: caldrà que totes les avaluacions d’un període contractual mínim de 60 dies en 
dos o més biblioteques, o de 90 dies en una biblioteca, siguin positives. 

 

Què passa si després d’un contracte temporal tinc una avaluació negativa?  

Si tens una avaluació negativa  

- Romandràs en la mateixa posició que tenia en el llistat de la borsa però no se t’oferirà 
cap contracte que tingui per destinació la biblioteca on has tingut l’informe negativa. 

- Només se t’oferiran contractes temporals de menys de 3 mesos (i en cap cas un 
contracte d’interinitat per cobrir una plaça estructural). 

- Per poder oferir contractacions de places estructurals o temporals de més de 3 mesos: 
cal que totes les avaluacions d’un període contractual mínim de 3 mesos, en dues o 
més biblioteques, siguin positives. 

 

I si tinc dues avaluacions negatives?  

Tenir dues avaluacions negatives comporta l’exclusió de la borsa. 

 

Fins a quan té vigència aquesta la borsa de tècnic auxiliar de biblioteca? 

Aquesta borsa de treball es mantindrà activa fins que es convoqui un procediment de selecció 
per a cobrir les places de tècnic auxiliar de biblioteca de forma definitiva. 

 

 

Barcelona, 24 de gener de 2018. 


