
ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL

ALTRES ORGANISMES

CONSORCI DE BIBLIOTEQUES DE BARCELONA

ANUNCI sobre convocatòria del concurs específic per a la provisió per designació d'un lloc de treball de
gerent del Consorci de Biblioteques de Barcelona.

Amb data 10 d'octubre de 2019, el President del Consorci de Biblioteques de Barcelona va aprovar les bases
que han de regir la convocatòria del procés selectiu per a la provisió d'un lloc de treball de Gerent del Consorci
de Biblioteques de Barcelona.

Les bases de la convocatòria poden consultar-se a la pàgina web de les Biblioteques de Barcelona
(http://ajuntament.barcelona.cat/biblioteques/ca/canal/recursos-humans).

 

Barcelona, 10 d'octubre de 2019

 

Montserrat Oriol i Bellot

Secretària delegada

 

 

 

BASES QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATÒRIA PER A LA PROVISIÓ PER DESIGNACIÓ D'UN LLOC DE TREBALL
DE GERENT 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 constitueix 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. FUNCIONS DE LA GERÈNCIA

Correspon a la Gerència d'exercir la direcció ordinària del Consorci mitjançant les funcions següents:

a. Dirigir i gestionar els serveis que presta el Consorci, de conformitat amb allò que disposen els presents
estatuts.

b. Representar el Consorci quan aquesta representació no sigui assumida directament per la Presidència.

c. Mantenir les relacions administratives amb entitats i organismes, públics i privats, necessaris per al
funcionament del Consorci.

d. Informar el Consell General, la Comissió Executiva, així com la Presidència, de la seva actuació i dels
assumptes que concerneixin la gestió del Consorci.

e. Elaborar i presentar als òrgans de govern del Consorci la documentació i informació necessàries.
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f. Executar els acords dels òrgans de govern.

g. Gestionar el pressupost i ordenar els pagaments.

h. Aprovar les despeses, els actes de disposició sobre béns i fons propis, i els contractes i pactes de quantia no
superior al 5% dels recursos ordinaris del Consorci i d'una durada màxima de dos anys.

i. Assumir la prefectura superior de tots els serveis, obres i dependències, assumint-ne la direcció, l'impuls i la
inspecció.

j. Elaborar la proposta d'organigrama i l'estructura administrativa i de personal d'acord amb els criteris
establerts pel Consell General.

k. Nomenar, contractar, sancionar i acomiadar personal laboral, i adscriure el personal funcionari procedent de
les administracions consorciades.

l. Declarar o modificar la situació administrativa, excepte en el cas del personal funcionari o laboral procedent
de les administracions consorciades, potestat que serà exercida en aquest cas per l'administració de
procedència.

m. Actuar en matèria disciplinària en els termes següents:

- Sancionar el personal laboral i el personal funcionari amb sancions diferents de les de suspensió de funcions.

- Proposar la sanció de suspensió de funcions de funcionaris a la seva administració d'origen.

- Incoar els expedients disciplinaris de funcionaris que puguin acabar en separació de servei, la tramitació i
resolució dels quals serà a càrrec de l'administració d'origen.

n. Resoldre aquelles qüestions en matèria de gestió i administració de personal que no estiguin atribuïdes a cap
altre òrgan.

o. Exercir la potestat sancionadora quan aquesta potestat sigui atribuïda al Consorci per la normativa vigent.

p. Exercir les accions i els recursos judicials i administratius que corresponguin al Consorci en defensa dels
seus drets i interessos, amb caràcter ordinari o urgent, sense perjudici de la ratificació posterior per part de la
Presidència.

q. Elaborar i mantenir actualitzat l'inventari de béns i drets del Consorci.

r. Autoritzar la sortida temporal dels fons documentals i d'altra tipologia, propietat del Consorci o en dipòsit.

s. Aprovar bases de concursos relacionats amb l'activitat, organitzats per Biblioteques de Barcelona.

t. L'atorgament de premis, beques i ajuts dins l'àmbit d'actuació de les biblioteques.

u. Assistir amb veu i sense vot a les sessions del Consell General i de la Comissió Executiva.

v. Exercir les altres funcions que li atribueixin els estatuts i les que li delegui el Consell General o la
Presidència.

 

3. REQUISITS DE LES PERSONES CANDIDATES

Podran participar en aquesta convocatòria les persones que tinguin nacionalitat espanyola o d'algun estat de la
Unió Europea, o qualsevol altra nacionalitat sempre que disposin de permís de residència legal a Espanya.

Tenir la nacionalitat espanyola, la d'altres estats membres de la Unió Europea o la dels estats als quals, en
virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, sigui aplicable la lliure
circulació de treballadors.

També poden ser admesos el cònjuge, els descendents del cònjuge, tant dels ciutadans espanyols com dels
nacionals dels altres estats membres de la Unió Europea, o dels estats als quals, en virtut de tractats
internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, sigui aplicable la lliure circulació de
treballadors, independentment de la seva nacionalitat, sempre que els cònjuges no estiguin separats de dret i,
pel que fa als descendents, siguin menors de 21 anys o majors d'aquesta edat però que visquin a càrrec dels
progenitors.

Les persones amb nacionalitat diferent de l'espanyola han de demostrar coneixements suficients de castellà i
català, per la qual cosa han de superar unes proves amb aquesta finalitat.
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El Gerent o la Gerent podrà ser funcionari de carrera o laboral de les Administracions públiques, o un
professional del sector privat, amb titulació superior en tots els casos i, a més, en el cas de ser una persona del
sector privat, haurà de tenir més de cinc anys d'experiència professional.

 

4. RETRIBUCIONS

La retribució bruta mensual serà de 5.835,13 euros, per 14 pagues (81.691,82 euros anuals).

 

5. CRITERIS DE VALORACIÓ

El sistema de provisió d'aquest lloc serà per designació, a partir de la documentació aportada i la valoració de:

- L'experiència professional en institucions o empreses.

- Els coneixements relatius als objectius del Consorci i les funcions de la Gerència.

- Les competències professionals necessàries per a l'òptim desenvolupament de les funcions del lloc de treball,
tals com el lideratge d'equips i projectes, les capacitats relacionals, de comunicació i representació, i les
capacitats de planificació i presa de decisions.

- El domini de les llengües cooficials a Catalunya i d'altres llengües europees, especialment l'anglès.

- La disponibilitat d'incorporació immediata.

La Comissió de Valoració avaluarà els punts anteriors a partir de la lectura i anàlisi dels currículums de les
persones aspirants i de 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.

 

6. COMISSIÓ DE VALORACIÓ

Es crea una Comissió de Valoració presidida pel titular de la Gerència de Recursos Humans i Organització de
l'Ajuntament de Barcelona, i amb participació com a vocals dels titulars de la Gerència de l'Àrea de Cultura,
Educació, Ciència i Comunitat de l'Ajuntament de Barcelona, la Gerència de l'Institut de Cultura de Barcelona i
la Gerència del Servei de Biblioteques de la Diputació de Barcelona. Actuarà com a secretari el cap de recursos
humans del Consorci de Biblioteques de Barcelona.

En cas que algun membre no pugui assistir a qualsevol de les convocatòries de la Comissió de Valoració, podrà
designar una persona que la substitueixi.

La Comissió de Valoració podrà disposar d'assessors especialistes per a l'avaluació dels aspirants, en qualsevol
de les fases del procés selectiu. Aquests assessors es limitaran a valorar els aspectes corresponents a les seves
especialitats tècniques i col·laboraran amb l'òrgan de selecció basant-se exclusivament en aquestes
especialitats.

 

7. 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, la instància normalitzada adreçada al
president del Consorci de Biblioteques de Barcelona.

La instància de sol·licitud, així com la documentació requerida, s'haurà de presentar dins del termini de deu
dies naturals a comptar de l'endemà de la publicació del present anunci al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya (DOGC).

En presentar la sol·licitud, les persones aspirants donen 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 el currículum professional i la documentació acreditativa dels
requisits i mèrits al·legats. La Junta de Valoració podrà requerir les justificacions i/o els aclariments necessaris
referents tant a la sol·licitud de participació com al currículum.
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En tot cas, pel que fa a l'acreditació documental, les persones aspirants hauran de presentar obligatòriament:

- Fotocòpia del DNI

- Fotocòpia de la titulació acadèmica

- En el cas d'aspirants que provinguin del sector privat, caldrà certificació original emesa per l'òrgan competent
en matèria de personal que acrediti l'experiència professional requerida.

Amb la sol·licitud de participació, les persones aspirants autoritzen el Consorci perquè tracti les seves dades
personals amb la finalitat de gestionar el procés de selecció així com la incorporació a la borsa de treball una
vergada superat el procés de selecció.

D'acord amb la normativa de protecció de dades, s'informa que les dades personals dels aspirants seran
tractades pel CONSORCI DE BIBLIOTEQUES DE BARCELONA per a gestionar la participació en el procés de
selecció i la inclusió posterior a la borsa de treball si s'ha superat el procés corresponent. Per a exercir els drets
d'accés, rectificació i supressió, oposició, limitació del tractament i portabilitat de les dades, poden lliurar una
carta al Registre del Consorci de Biblioteques, amb domicili a la Rambla 88, 3a planta, 08002 Barcelona, o bé a
través del Delegat de Protecció de Dades: DPD-consorcibiblioteques@bcn.cat.

Es pot consultar la política completa de protecció de dades a
http://ajuntament.barcelona.cat/biblioteques/ca/canal/protecci%C3%B3-de-dades.

 

8. 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 en el procés.

 

9. PROPOSTA DE RESOLUCIÓ

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

En cas que es tracti de personal funcionari, es formalitzarà un nomenament de personal directiu; i en cas d'una
persona provinent del sector privat, es formalitzarà un contracte laboral d'alta direcció. En tot cas, la persona
seleccionada restarà sotmesa al règim d'incompatibilitats de l'Administració pública.

Abans de la presa de possessió o de la signatura del contracte, haurà de presentar els documents acreditatius
de les seves dades professionals i titulacions.

 

10. RECURSOS

D'acord amb allò 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, les persones interessades
poden interposar recurs potestatiu de reposició davant la presidència del Consorci de Biblioteques de Barcelona
en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la data de la seva publicació.

Els actes i les resolucions de la Comissió de Selecció 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 a comptar de l'endemà de la data de la seva notificació o publicació.

Contra aquestes bases es pot interposar recurs potestatiu de reposició davant la presidència del Consorci de
Biblioteques de Barcelona en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació, o bé recurs
contenciós administratiu davant la jurisdicció contenciosa administrativa en el termini de dos mesos a comptar
de l'endemà de la seva publicació.

 

(19.287.031)
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