
 

1 

 

 

 
CONVOCATÒRIA DE PROVISIÓ MITJANÇANT LLIURE DESIGNACIÓ DEL LLOC DE 
TREBALL DE SECRETARI/ÀRIA DE DIRECCIÓ DEL CONSORCI DE BIBLIOTEQUES DE 
BARCELONA  

 
D’acord amb l’article 121 de la Llei 40/2015 de 1 d’octubre de règim jurídic del sector 
públic que regula el règim de personal del Consorcis, l’article 294 del Decret Legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril, pel que es va aprovar el Text refós de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya, amb l’article 22.3 de l’Acord regulador de les condicions de treball 
dels empleats públics de l’Ajuntament de Barcelona i la relació de llocs de treball del 
Consorci de Biblioteques de Barcelona, en endavant CBB (refosa aprovada pel Consell 
General de data 19 de juny de 2017) 
 
La convocatòria de provisió mitjançant lliure designació del lloc de treball de 
Secretari/ària de Direcció del Consorci es regeix per les bases següents: 
 
Aquestes bases contemplen, pel que fa referència a la perspectiva de gènere, allò que 
disposa l’Ajuntament de Barcelona en el Pla d’igualtat d’Oportunitats pel període 
2015-2019 en quant a la promoció d’una presència equilibrada de dones i homes en 
els diferents col·lectius professionals municipals. 
 
 
1. Classificació del lloc convocat 
 
Denominació:  Secretari/ària de Direcció. 
Àrea: Gerència 
Tipologia de lloc: Lloc singular 
Relació laboral: Funcionari/ària o contractat/da laboral 
Categoria: Subgrup C1 
Nivell del lloc: 18 
Règim de dedicació horària: 37,5 hores 
Sistema de provisió: Lliure designació 
 
 
2. Esquema retributiu 
 
Complement Destinació:  402,73 € mensuals. 
Complement responsabilitat: 206,66 € mensuals. 
 
 
3. Descripció funcional 
 
Missió: Donar suport administratiu a la Gerència del Consorci de Biblioteques de 
Barcelona. 
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Àrees de responsabilitat i funcions genèriques del lloc de treball: 
- Gestionar l'Agenda de Gerència, coordinar entrevistes i reunions i preparar la 

documentació necessària. 
- Coordinar i organitzar les reunions del Consell General, Comissió Executiva i 

Comissió de lectura pública i preparar tota la documentació necessària. 
- Donar suport a les reunions de direcció. 
- Gestionar i mantenir el mailing de Biblioteques de Barcelona. 
- Crear, actualitzar i gestionar bases de dades. 
- Gestionar i arxivar la documentació general. 
- Elaborar documents com dossiers, informes i memòries. 
- Donar suport a l’arxiu administratiu. 
- Donar suport al Registre general de Biblioteques de Barcelona. 
- Organitzar viatges, dinars i altres activitats. 
- Organitzar i coordinar les trameses de material des dels serveis centrals a les 

biblioteques.  
- Gestionar el servei de missatgeria extern. 
- Gestionar el magatzem. 
- Identificar les necessitats de material d’oficina dels Serveis Centrals. 
- Realitzar la compra de material de papereria dels serveis centrals. 
- I totes aquelles altres funcions que es derivin de l’exercici del seu càrrec. 

 
 
4. Requisits de participació 
 
- Ser funcionari de carrera o contractat laboral fix del Consorci de Biblioteques de 

Barcelona, l’Ajuntament de Barcelona o la Diputació de Barcelona. 
 

- Pertànyer al grup C, subgrup C1 amb qualsevol de les titulació del subgrup, llevat 
de les classes del cos de Guàrdia Urbana i del cos del Servei de Prevenció i Extinció 
d’Incendis i Salvament (SPEIS). 

 
- Portar un mínim d’un any de serveis com a funcionari de carrera o personal laboral 

fix en el Consorci de Biblioteques de Barcelona, l’Ajuntament de Barcelona o la 
Diputació de Barcelona 
 

- El personal candidat haurà 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. Restaran exempts 
d'acreditar els coneixements de llengua catalana en la convocatòria, les persones 
candidates que es troben en una de les situacions que s'indiquen a continuació i 
així ho indiquin expressament a l'apartat corresponent de la sol·licitud: 
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o 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. 
 

o 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 
 

o 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 (certificat C1). La no superació d’aquesta prova comportarà l’exclusió del 
procés. 

 
- En cap cas no hi poden prendre part el personal que estigui en suspensió 

d'ocupació ni els traslladats de llocs de treball com a conseqüència d'un expedient 
disciplinari, mentre durin els efectes corresponents.  
 

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

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. 
 
 
5. Presentació de sol·licituds 
 
Les persones que desitgin participar en aquesta convocatòria ha de presentar 

instància, preferentment, al registre electrònic de l’Ajuntament de Barcelona.  

 

Així mateix, pot presentar-la, amb còpia duplicada, de forma presencial al registre del 

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

Juntament amb la sol·licitud s’haurà de presentar currículum professional i 
documentació acreditativa dels requisits i mèrits al·legats. 
 
La sol·licitud per a participar en aquesta convocatòria  s’haurà de presentar dins del 
termini de quinze dies hàbils comptadors des de l’endemà de la data de la darrera de 
les publicacions de la convocatòria a la Gaseta Municipal o en el Butlletí oficial de la 
Província de Barcelona.  
 
Els/les candidats/tes 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 
 
Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, el Departament de Recursos Humans 
del Consorci de Biblioteques de Barcelona publicarà en el web de CBB la llista de 
persones admeses i excloses al procés, indicant també si la persona aspirant està 
exempta de realitzar la prova de la llengua catalana. 
 
7. Procediment i criteris de valoració 

 
Es tindrà en compte com a criteris de valoració, discrecionalment apreciats : 
 
- L’experiència i els coneixements relatius a les funcions bàsiques del lloc de treball. 
- 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, si s’escau, 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 de les 
entrevistes i proves amb l’assessorament de personal tècnic. 

 
 

8. Comissió de valoració  
 

Està formada per:  
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President:  

Titular: Ramon Bosch Torra, gerent de CBB 

Suplent: Sra. Anna Bröll Nadal, directora de coordinació i serveis de CBB  

Vocal:   

Titular: Anna Estruch Duran, directora d’Administració i Recursos de CBB.  

Suplent: Sra. Mercè Muñoz Creus, Secretària Tècnica de CBB. 

 

Vocal i secretari/ària:   

Titular: Adriana Payola Planella, cap de Recursos Humans de CBB. 

Suplent: Ferran Agelet Ordobàs, tècnic de Recursos Humans de CBB. 

 
 

9. Proposta de resolució 
 

Una vegada feta l’avaluació de les persones candidates, la Comissió de valoració 
elaborarà un informe respecte a quina persona aspirant considera més adient en 

relació amb les funcions i tasques que ha de dur a terme la persona aspirant i en 
proposarà el nomenament. 
 
La persona proposada haurà de presentar abans de la presa de possessió els 
documents acreditatius de les seves dades professionals i titulacions sense perjudici 
que se’ls pugui demanar els aclariments o les justificacions necessàries per a la seva 
verificació. 
 
La resolució definitiva del nomenament es farà publica en el web del Consorci i es 
publicarà a la Gaseta Municipal. 
 
 
10. Presa de possessió 

 
La persona nomenada que hagi obtingut nova destinació cessarà en el lloc de treball 
que ocupa en un màxim de 10 dies a partir de l'endemà de la publicació de la resolució 
a la Gaseta Municipal. 
 
La presa de possessió en la nova destinació es durà a terme a l'endemà del cessament. 
 
Quan la resolució de la convocatòria comporti el reingrés al servei actiu en la categoria 
objecte de la convocatòria, la presa de possessió es durà a terme el segon dia hàbil 
següent a la data de la publicació de la resolució del concurs a la Gaseta Municipal. 
 
En el cas del personal provinent de l’Ajuntament de Barcelona o d’un dels seus 
organismes autònoms o ens instrumentals diferents del convocant, la seva presa de 
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possessió es durà a terme a partir del primer dia hàbil del mes següent a la publicació 
de la resolució de la lliure designació a la Gaseta Municipal. 
  
En el cas que la publicació s’efectuï en la darrera Gaseta Municipal del mes, la presa de 
possessió es diferirà al primer dia hàbil del segon mes comptat des de la publicació de 
l’esmentada Gaseta. 
 
La destinació adjudicada és irrenunciable, llevat que s'hagi obtingut una altra 
destinació definitiva mitjançant una convocatòria pública feta en el mateix període de 
temps, per incapacitat sobrevinguda, per passar a una situació diferent a la d'actiu o 
per causes excepcionals degudament justificades i apreciades per l'òrgan convocant. 
 
 
11. Recursos 
 
D’acord amb el que estableix la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions 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 en el termini de dos mesos des de l’endemà de la seva 
publicació davant la jurisdicció contenciós administrativa. 
 

 

Els actes i les resolucions de la Comissió 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. 
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ANNEX: MODEL D’INSTÀNCIA 

 


