
ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL

ALTRES ORGANISMES

CONSORCI DE BIBLIOTEQUES DE BARCELONA

ANUNCI sobre convocatòria per lliure designació del lloc de treball de cap de Recursos Humans.

Amb data 7 de desembre de 2016, el President del Consorci de Biblioteques de Barcelona, va aprovar les bases
per a la convocatòria interadministrativa per a la provisió per lliure designació d'un lloc de treball de Cap de
recursos humans del Consorci de Biblioteques de Barcelona, que són les que s'adjunten a continuació.

 

Barcelona, 12 de desembre de 2016

 

Montserrat Oriol i Bellot

Secretària delegada

 

 

BASES QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATÒRIA INTERADMINISTRATIVA PER A LA PROVISIÓ PER LLIURE
DESIGNACIÓ D'UN LLOC DE TREBALL DE CAP DE RECURSOS HUMANS DEL CONSORCI DE BIBLIOTEQUES DE
BARCELONA

 

1. CARACTERÍSTIQUES I OBJECTIUS DEL CONSORCI.

El Consorci de Biblioteques de Barcelona és un ens local, amb personalitat jurídica pròpia, constituït per
l'Ajuntament de Barcelona i la Diputació de Barcelona, adscrit a l'Ajuntament i sotmès al dret públic, a la
normativa dels ens locals i a la que conforma el règim especial de Barcelona, així com als seus estatuts.

El Consorci de Biblioteques de Barcelona té per objectius impulsar, organitzar i articular la prestació del servei
de biblioteca pública a la ciutat, amb paràmetres de qualitat i equitat que garanteixin l'accés al conjunt de la
ciutadania.

 

2. CLASSIFICACIÓ I CONDICIONS LABORALS DEL LLOC CONVOCAT

Denominació: Cap de recursos humans

Àrea: Administració i Recursos

Tipus de lloc: Directiu

Vinculació: Funcionarial o laboral

Subgrups d'accés: A1 – A2

Destinació: Nivell 26

Sistema de provisió: Lliure designació

Jornada: 37,5 hores setmanals, amb plena dedicació.

 

3. ESQUEMA RETRIBUTIU
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Les retribucions corresponents al lloc (sense incloure les possibles retribucions de caràcter particular, tals com
l'antiguitat, el plus d'experiència professional o la plena dedicació) són:

- Sou de la categoria (A1: 1.120,15 euros mensuals; A2: 968,57 euros mensuals)

- Complement específic d'equiparació (A1: 849,42 euros mensuals; A2: 484,16 euros mensuals)

- Complement específic transitori (A1: 67,36 euros mensuals; A2: 56,23 euros mensuals)

- Complement abonament sentència (A1: 38,76 ; A2: 35,44 euros mensuals)

- Complement de destinació de nivell 26: 705,19 euros

- Complement de responsabilitat 2699X: 732,00 euros mensuals.

 

4. FUNCIONS DEL LLOC

La missió del lloc de Cap de recursos humans és planificar, dirigir i gestionar els recursos humans de
Biblioteques de Barcelona, d'acord amb les indicacions de la directora d'Administració, dels estatuts del
Consorci i el marc legal, per aconseguir els objectius establerts en el Pla d'acció, desenvolupant les funcions
següents:

- Elaborar els programes d'actuació i dirigir l'operativa dels diversos sistemes de recursos humans, mitjançant
l'elaboració i implementació del pla de reclutament i selecció, formació i desenvolupament professional,
reassignació d'efectius, promoció, carrera professional i avaluació de l'acompliment del personal.

- Elaborar els perfils de llocs de treball i la Relació de Llocs de Treball.

- Donar suport a les direccions de biblioteca en la gestió de recursos humans i en l'exercici del seu rol directiu.

- Planificar, pressupostar, supervisar i avaluar els aspectes referents a la gestió administrativa de personal
(nòmines, contractacions, vacances, altes i baixes...)

- Gestionar el marc general de les relacions laborals i negociar amb la representació legal dels treballadors i
treballadores.

- Informar i negociar amb el Comitè d'empresa o les seccions sindicals aspectes de les condicions laborals.

- Mantenir relacions d'informació i participació amb les Juntes de Personal de la Diputació i l'Ajuntament de
Barcelona, representants del personal funcionari del Consorci.

- Dirigir les actuacions operatives derivades del Pla de Prevenció de Riscos Laborals del Consorci de
Biblioteques de Barcelona i garantir l'acompliment de mesures de seguretat i salut en el treball.

- Mantenir relacions institucionals amb Ajuntament i Diputació, per tal de coordinar l'actuació en els aspectes
que afecten als recursos humans, i amb totes aquelles institucions relacionades amb les àrees de
responsabilitat del lloc de treball.

- Fer la proposta de Pla d'actuació anual.

- Fer la proposta de pressupost anual de la unitat.

- Gestionar i dur a terme el seguiment del pressupost assignat.

- Dirigir i coordinar el personal i l'activitat de la unitat, establint els circuits corresponents i una adequada
distribució de les càrregues de treball.

- Elaborar les dades per a la Memòria anual.

- Mantenir relacions periòdiques amb els departaments de l'Ajuntament i la Diputació de Barcelona relacionats
amb les àrees de responsabilitat del lloc de treball.

- Participar en grups de treball inter-institucionals, Congressos, Jornades professionals...

- Participar en espais de coordinació i intercanvi d'experiències professionals.

- I totes aquelles altres funcions que es derivin de l'exercici del seu càrrec.
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5. REQUISITS DELS CANDIDATS/ES

- Portar un mínim d'un any de serveis com a funcionari/a de qualsevol Administració pública o com a funcionari
de carrera o personal laboral fix del Consorci de Biblioteques de Barcelona o de l'Ajuntament de Barcelona,
inclosos els organismes autònoms de l'Ajuntament de Barcelona adherits a l'Acord regulador de les condicions
de treball dels empleats públics d'aquest ajuntament, i no pertànyer a les classes de Guàrdia Urbana ni del
Servei de Prevenció i Extinció d'Incendis i Salvament (SPEIS).

- Pertànyer al grup A, subgrup A1 o A2 de qualsevol categoria

- Acreditar documentalment el requisit d'estar en possessió del certificat de nivell de suficiència de català C1
(antic C) o superior de la Direcció General de Política Lingüística o equivalent. Restaran exempts de realitzar la
prova de coneixements de llengua catalana en la convocatòria, les persones candidates que es trobin en una de
les situacions que s'indiquen a continuació i així ho indiquin expressament a l'apartat corresponent de la
sol·licitud:

- Haver participat i obtingut plaça en un procés selectiu per accedir al Consorci de Biblioteques de Barcelona,
de l'Ajuntament de Barcelona o de la Diputació de Barcelona, en què hi hagués establerta una prova del mateix
nivell o superior.

- Disposar dels títols de l'ensenyament reglat no universitari expedits pel Departament d'Ensenyament d'acord
amb les equivalències amb els certificats de referència de la Direcció General de Política Lingüística d'acord
amb el nivell exigit a la convocatòria.

- Haver participat i obtingut destinació en convocatòries anteriors de concurs específic o de lliure designació en
la mateixa Administració, en què hi hagués establerta una prova de català del mateix nivell o superior.

Les persones candidates que no acreditin adequadament aquest requisit, hauran de realitzar una prova de
coneixements de llengua catalana equivalent al nivell requerit (C1). La no superació d'aquesta prova
comportarà l'exclusió del procés.

Els requisits de participació que preveuen les bases s'han de reunir en la data en què finalitzi el termini de
presentació de sol·licituds que estableix aquesta convocatòria, i s'han de complir a la data de la presa de
possessió.

 

6. CRITERIS DE VALORACIÓ

Es tindrà en compte com a criteris de valoració, discrecionalment apreciats:

- L'experiència i els coneixements relatius a les tasques descrites en l'apartat de les funcions.

- La formació en les matèries relacionades amb el lloc de treball.

- Les competències professionals necessàries per a l'òptim desenvolupament de les funcions del lloc de treball

La Comissió de Valoració avaluarà els punts anteriors en base a la lectura i anàlisi dels currículums de les
persones aspirants i a la realització d'entrevistes a les persones candidates més idònies que podran completar-
se, si la Comissió de Valoració ho considera convenient, amb la realització de proves psicotècniques i/o
professionals.

En cas que la Comissió així ho consideri, es podrà comptar per a la realització d'entrevistes i proves amb
l'assessorament de personal tècnic del Departament de Selecció i Promoció de la Gerència de Recursos Humans
de l'Ajuntament de Barcelona.

 

7. COMISSIÓ DE VALORACIÓ

Es crea una Comissió de Valoració presidida pel Gerent del Consorci de Biblioteques de Barcelona, i amb
participació com a vocals de la Directora d'Administració i Recursos del Consorci, el Director de Serveis Jurídics
i Promoció de la Gerència de Recursos Humans i Organització de l'Ajuntament de Barcelona, la Gerent del
Servei de Biblioteques de la Diputació de Barcelona i el Cap de recursos humans del Consorci, que actuarà com
a secretari.

La Comissió de Valoració podrà, si ho considera convenient, nomenar assessors tècnics, amb veu i sense vot.
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8. PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

Les persones que desitgin participar en aquesta convocatòria hauran de presentar al registre de Biblioteques
de Barcelona (La Rambla 88-94, 3a. planta), o als registres municipals, instància normalitzada adreçada al
President del Consorci.

La instància de sol·licitud, així com la documentació requerida, s'haurà de presentar dins del termini de vint
dies naturals comptadors des de l'endemà de la publicació del present anunci al DOGC

Al presentar la sol·licitud, les persones aspirants donen el seu consentiment al tractament de les dades de
caràcter personal que són necessàries per prendre part en aquesta convocatòria i per a la tramitació del procés
de provisió, d'acord amb la normativa vigent.

Juntament amb la sol·licitud s'haurà de presentar currículum professional i documentació acreditativa dels
requisits i mèrits al·legats. La Comissió de Valoració podrà requerir les justificacions i/o els aclariments
necessaris referents tant a la sol·licitud de participació com al currículum.

En tot cas, pel que fa a l'acreditació documental, les persones aspirants, hauran de presentar obligatòriament:

- Fotocòpia del DNI.

- Fotocòpia de la seva titulació acadèmica

- Si és els cas, certificació original emesa per l'òrgan competent en matèria de personal de l'administració
pública d'origen que acrediti els diferents requisits de participació.

 

9. LLISTA DE PERSONES ADMESES I EXCLOSES

Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, es farà pública la llista provisional de persones admeses i
excloses al procés.

 

10. PROPOSTA DE RESOLUCIÓ

Una vegada feta l'avaluació de les persones candidates per la Comissió de Valoració, aquesta emetrà, si
s'escau, un informe sobre la persona aspirant que es consideri més adient en relació amb les funcions i
tasques que ha de dur a terme i l'elevarà al Gerent del Consorci proposant el seu nomenament o contractació
laboral.

Abans de la presa de possessió, el o la candidata haurà de presentar els documents acreditatius de les seves
dades professionals i acadèmiques.

 

(16.349.026)
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