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Bases que han de regir la convocatòria del concurs específic  
per a la provisió d’un lloc de treBall de director/a  

de BiBlioteca de districte

1. característiques del lloc de treball
 — Denominació: Director/a de Biblioteca de districte grup A1/A2
 — Codi DB04
 — Lloc de comandament
 — Grup de classificació: A1 - A2
 — Complement de destinació: 21
 — Complement de lloc: 1.357,50 € bruts mensuals, grup A1 

 1.329,66 € bruts mensuals, grup A2
 — Complement de jornada condicionada: 205,81 € bruts mensuals, grup A1 

  192,69 € bruts mensuals, grup A2

2. Missió 
Dirigir i gestionar els recursos de la biblioteca per oferir un servei de qualitat i coordinar la col·laboració 
entre les biblioteques del districte, així com contribuir a desenvolupar el projecte general de biblioteca 
pública a la ciutat de Barcelona.

3. funcions bàsiques
 — Planificar i organitzar els serveis i les activitats de la biblioteca, considerant els recursos humans, 

econòmics i materials disponibles.
 — Elaborar el Pla d’acció de la biblioteca.
 — Vetllar perquè els serveis que ofereix la biblioteca s’ajustin a les necessitats i les expectatives dels 

usuaris actuals i potencials.
 — Avaluar els resultats de la gestió global de la biblioteca, així com dels diferents projectes realitzats 

(memòries, informes, estadístiques, etc.).
 — Liderar, desenvolupar i conduir l’equip de professionals de la biblioteca, assignar-li les tasques i les 

responsabilitats per assolir els objectius establerts i supervisar la seva actuació. 
 — Promoure el desenvolupament professional de l’equip de treball per assolir els objectius establerts.
 — Establir la política de desenvolupament de la col·lecció.
 — Dissenyar el programa de dinamització cultural de la biblioteca i de promoció de la lectura, així com 

la proposta de formació d’usuaris.
 — Atendre les propostes i els suggeriments dels usuaris, així com respondre a les seves queixes, buscant 

la millora dels serveis.
 — Realitzar propostes de millora dels serveis, tant de la biblioteca mateixa com del conjunt de la xarxa, 

participant en els diversos espais grupals.
 — Elaborar propostes de comunicació i màrqueting de la biblioteca i els seus serveis.
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 — Coordinar la col·laboració de les biblioteques del districte amb l’objectiu d’establir-hi línies d’actua-
ció o projectes comuns i compartir-hi recursos.

 — Representar el Consorci de Biblioteques de Barcelona (CBB) i les biblioteques del districte en dife-
rents àmbits i actuar com a interlocutor principal amb el Districte.

 — Promoure col·laboracions amb entitats i institucions locals.
 — Vetllar pel bon manteniment de l’edifici i de les infraestructures i materials de la biblioteca.
 — Elaborar i administrar el pressupost de la biblioteca.
 — Aquelles altres funcions pròpies de la categoria necessàries per a assolir la missió del lloc de treball.

4. requisits
 — Ser funcionari de carrera o contractat laboral fix del Consorci de Biblioteques de Barcelona, l’Ajunta-

ment de Barcelona o la Diputació de Barcelona.
 — Pertànyer al grup A, subgrups A1 o A2.
 — Estar en possessió de la llicenciatura en Documentació o el grau en Informació i Documentació.
 — Estar en servei actiu o en qualsevol altra situació administrativa que, d’acord amb la normativa vigent, 

possibiliti participar en aquesta convocatòria.

  En cap cas no hi pot prendre part el personal que estigui en suspensió d’ocupació ni el que estigui 
traslladat de lloc de treball com a conseqüència d’un expedient disciplinari, mentre durin els efectes 
corresponents. 

  Tampoc no hi pot prendre part el personal que no estigui en servei actiu i que no hagi romàs el temps 
mínim exigit per reingressar al servei actiu.

 — Que hagi transcorregut un mínim de dos anys des de l’última destinació obtinguda per concurs. 
 — El personal candidat ha d’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. Resten exempts d’acreditar els 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 en l’apartat corresponent de la sol·licitud:

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

 – Disposar dels títols de l’ensenyament reglat no universitari expedits pel Departament d’Ensenya-
ment que, d’acord amb les equivalències amb els certificats de referència de la Direcció General de 
Política Lingüística, corresponguin al nivell que exigeix 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 ma-
teix nivell o superior.

  Les persones candidates que no acreditin adequadament aquest requisit, han de realitzar una prova 
de coneixements de llengua catalana equivalent al nivell requerit (certificat C1). No superar aquesta 
prova comporta l’exclusió del procés.
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Els requisits de participació que preveuen les bases s’han de reunir en la data en què finalitza el termini 
de presentació de sol·licituds que estableix aquesta convocatòria i s’han de complir en la data de la presa 
de possessió.

5. presentació de sol·licituds 
Les persones que vulguin participar en aquesta convocatòria han de presentar instància al registre elec-
trònic de l’Ajuntament de Barcelona, o bé, amb còpia duplicada, de forma presencial al registre del Con-
sorci de Biblioteques de Barcelona (la Rambla, 88, 3a planta), als registres de l’Ajuntament de Barcelona 
o per qualsevol dels mitjans que estableix l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques. En aquest cas, s’ha d’emprar el model d’instància que 
consta com a annex d’aquestes bases.

La instància ha d’anar adreçada al Consorci de Biblioteques de Barcelona, la Rambla, 88, 3a planta, 08002 
Barcelona.

Juntament amb la sol·licitud, s’ha de presentar el currículum professional i la documentació acreditativa 
dels requisits i els mèrits al·legats. Cal tenir en compte que no es valora cap mèrit que no estigui acreditat 
dins del termini de presentació d’instàncies. 

La sol·licitud per a participar en aquesta convocatòria s’ha de presentar dins del termini de quinze dies 
hàbils, comptadors des de l’endemà de la data de la darrera publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial 
de la Província de Barcelona (BOPB). 

Les persones candidates són responsables de comprovar i verificar l’exactitud de la seva sol·licitud i les 
dades que hi consten.

6. llista de persones admeses i excloses
Acabat el termini de presentació de sol·licituds, el Departament de Recursos Humans del Consorci de Bi-
blioteques de Barcelona publica al web del CBB la llista de persones admeses i de persones excloses en el 
procés, i s’hi indica també si la persona aspirant està exempta de realitzar la prova de llengua catalana.

7. procediment selectiu
El procediment de selecció consisteix en la presentació d’un projecte, la defensa oral i una entrevista de 
competències o una prova que avaluï l’adequació a les competències del lloc de treball i la valoració 
de mèrits.

7.1. projecte

El projecte que s’ha de presentar i defensar ha d’elaborar el Pla d’acció de la Biblioteca Nou Barris: pla-
nificar i organitzar els serveis i les activitats de la biblioteca, considerant els recursos humans, econòmics 
i materials disponibles, i establir els indicadors per a la seva avaluació. 

Dins del termini de presentació de sol·licituds, els aspirants han de presentar un document del projecte amb 
una extensió aproximada de 20 pàgines. 

Els aspirants que no el presentin dins del termini esmentat queden exclosos de participar en el procés selectiu.
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7.2. defensa oral i entrevista

La Junta de Valoració convocarà els aspirants els treballs dels quals assoleixen els mínims requerits perquè 
en facin la defensa oral. Els aspirants podran utilitzar recursos de suport i/o aplicacions informàtiques per 
recolzar-hi la presentació. 

Els aspirants no convocats a la defensa seran considerats com a no aptes, ja que l’òrgan de selecció entén 
que els treballs presentats no assoleixen els mínims requerits, i, en conseqüència, quedaran exclosos del 
procés selectiu.

Aquesta fase es valora amb un total de 10 punts, té caràcter eliminatori i l’aspirant ha d’obtenir un mínim 
de 5 punts per a superar-la.

En la mateixa convocatòria es realitzarà una entrevista o una prova en què la Junta de Valoració avaluarà 
la capacitat de comunicació i les característiques personals d’adequació al lloc de treball d’acord amb les 
competències professionals del perfil de Director/a de biblioteca de districte (segons el manual de compe-
tències del CBB), especialment les competències genèriques (orientació a l’usuari, relació i comunicació, 
treball en equip, professionalitat, sentit de pertinença, flexibilitat, iniciativa, orientació als resultats) i 
les competències directives (xarxes de contactes, lideratge, visió global, negociació i planificació i orga-
nització).

7.3. valoració de mèrits

Consisteix en la valoració del currículum dels aspirants que hagin superat les fases anteriors d’aquest pro-
cés selectiu, d’acord amb el barem següent:

a) Experiència professional
 — Exercici de funcions de direcció en biblioteques públiques, fins a un màxim de 5 punts, a raó de:

 – 0,25 punts per mes si s’ha exercit el comandament d’un equip de personal de 9 persones o més.
 – 0,15 punts per mes si s’ha exercit el comandament d’un equip de personal de 5 a 8 persones.
 – 0,05 punts per mes si s’ha exercit el comandament d’un equip de personal de menys de 5 persones.

 — Exercici de funcions de direcció en altres biblioteques o equipaments culturals, fins a un màxim 
de 3 punts, a raó de:

 – 0,10 punts per mes si s’ha exercit el comandament d’un equip de personal de més de 10 persones. 
 – 0,05 punts per mes si s’ha exercit el comandament d’un equip de personal de 5 a 9 persones.

Els serveis prestats que siguin susceptibles de ser valorats en diferents apartats es valoren una única 
vegada.

A aquest efecte, un mes equival a 30 dies de treball, encara que sigui en períodes interromputs. Per 
tant, les fraccions inferiors a 30 dies poden acumular-se per comptabilitzar nous períodes de 30 dies. 
Si, tot i així, finalment queda una fracció inferior a 30 dies, aquesta no es té en compte.

En cap cas no es puntuen els períodes de treball que hagin obtingut una avaluació negativa o inferior 
a l’adequada.

Els períodes treballats al Consorci de Biblioteques de Barcelona es poden acreditar d’ofici, però cal 
al·legar-los en la instància presentada. 
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L’experiència en altres biblioteques públiques cal acreditar-la mitjançant certificat emès per la secre-
taria de l’administració on s’hagin prestat els serveis o de l’òrgan responsable de la contractació, i 
amb resultats de l’avaluació de cada període, en el cas de les administracions que tinguin un sistema 
d’avaluació de l’acompliment per a aquests casos.

b) Formació
 — Les titulacions acadèmiques es valoren, fins a un màxim de 2 punts, segons els criteris següents: 

 – Llicenciatures, graus o màsters en l’àmbit de la bibliologia, la documentació i la gestió cultural, 
1 punt per titulació.

 – Llicenciatures, graus o màsters en l’àmbit de la gestió pública, 0,5 punts per titulació.
 — La formació relacionada amb el lloc de treball realitzada en els darrers 10 anys es valora, fins a un 
màxim d’1 punt, segons els criteris següents: 

 – 0,10 punts per cada 10 hores de formació amb assistència acreditada.

Les titulacions que siguin susceptibles de ser valorades en diferents apartats es valoren una única vegada, 
en la seva puntuació més alta.

8. Junta de valoració
La Junta de Valoració estarà composta per:

president: 
Titular: Sr. Ramon Bosch i Torra, gerent del CBB
Suplent: Sra. Anna Estruch i Duran, directora d’Administració i Recursos del CBB

vocals: 
Titular: Sra. Anna Bröll i Nadal, directora tècnica de Coordinació i Serveis del CBB 
Suplent: Sra. Mercè Muñoz i Creus, secretària tècnica del CBB 

Titular: Sr. Juan José Arranz i Martín, director de Programes i Cooperació del CBB 
Suplent: Sr. Jordi Gual i Nevado, director tècnic de Planificació, Projectes i Avaluació del CBB

Titular: Sra. Angelina Cabré i Ametllé, directora de la Biblioteca Sant Gervasi - Joan Maragall 
Suplent: Sra. Isabel Minguillón i Carbonel, directora de la Biblioteca Guinardó - Mercè Rodoreda 

Titular: Sr. Julián Figueres i Pérez, director de la Biblioteca Vapor Vell
Suplent: Sra. Gemma Domingo i Espinet, directora de la Biblioteca Ignasi Iglésias - Can Fabra

Titular: Sra. Marta Cano i Vers, gerent de Serveis de Biblioteques de la Diputació de Barcelona 
Suplent: Sra. Judit Terma i Grassa, cap de l’oficina de serveis a la Xarxa de Biblioteques de la Diputació de 
Barcelona 

vocal i secretari/ària: 
Titular: Sra. Adriana Payola i Planella, cap de Recursos Humans del CBB 
Suplent: Sr. Ferran Agelet i Ordobàs, tècnic de Recursos Humans del CBB

Un/a representant sindical designat pel Comitè d’Empresa del CBB
Tècnic/a assessor/a de recursos humans de l’Ajuntament de Barcelona
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9. proposta de resolució
Un cop acabada la qualificació de les persones aspirants, la Junta de Valoració proposa el nomenament de 
la persona seleccionada.

10. permanència en la destinació 
L’aspirant que resulti adscrit/a ha de romandre un mínim de dos anys en el lloc de treball, amb les excep-
cions que preveu el Reglament de provisió de llocs de treball de la Diputació de Barcelona per accedir als 
llocs de treball d’aquesta institució. 

11. recursos
D’acord amb el que estableix la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les ad-
ministracions públiques, contra aquestes bases i els actes de l’autoritat convocant, els interessats poden 
interposar recurs potestatiu de reposició davant la Presidència del Consorci de Biblioteques de Barcelona 
en el termini d’un mes comptador des de l’endemà de la data de la seva publicació, o bé recurs contenciós 
administratiu davant la jurisdicció contenciosa administrativa en el termini de dos mesos, comptador des 
de l’endemà de la seva publicació.

Els actes i les resolucions de la Junta de Valoració poden ser impugnats per les persones interessades 
mitjançant recurs d’alçada davant la Presidència del Consorci de Biblioteques de Barcelona en el termini 
d’un mes, comptador des de l’endemà de la data de la seva notificació o publicació.


