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BASES QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATÒRIA DEL CONCURS  
ESPECÍFIC PER A LA PROVISIÓ DE 1 LLOC DE TÈCNIC/A DE SUPORT DE PROGRAMES I 

COOPERACIÓ 
 
 
 

1. CARACTERÍSTIQUES DEL LLOC. 
 
Lloc singular adscrit a la Direcció de Programes i Cooperació  del Consorci de 
Biblioteques de Barcelona. 
 
Nivell 18 de Complement de destinació. 
 
La remuneracions corresponents a aquest lloc de treball inclouen principalment, a més 
del sou de la categoria i el complement de destinació de nivell 18, un complement 
específic d’equiparació de 484,16 euros, un complement específic de responsabilitat 

de 204,61 euros, un complement específic transitori de 43,41 euros, un plus de 

manutenció de 82,45 euros, un complement abonament sentència de 24,66 euros, i 
un complement de productivitat, assistència i puntualitat. En el cas del personal amb 
antiguitat superior a 5 anys, també s’inclou un complement d’experiència professional 
de 97,97 euros. 
 
La jornada serà de 37,5 hores setmanals, en horari de matí i un mínim de dues tardes 
a la setmana. 

 
 
2. FUNCIONS BÀSIQUES. 
  
La missió del lloc de treball és donar suport a la gestió i coordinació dels programes de 
difusió cultural i de la lectura i de cooperació, d’acord a les directrius de la direcció de 
l’Àrea. Aquesta missió es concreta en les funcions següents: 
 

 Donar suport a la planificació i a la gestió de les activitats culturals dels programes 
de difusió cultural i de la lectura. 

 Coordinar i recollir informació per a la redacció dels materials informatius i de 
comunicació dels programes culturals. 

 Donar suport a la coordinació amb les biblioteques per a la realització de les 
activitats culturals. 

 Gestionar relacions amb els professionals i entitats que puguin participar en els 
programes culturals. 

 Dur a terme les gestions econòmiques i/o tràmits administratius per a la reserva de 
allotjament i viatges de les persones participants en les activitats programades. 

 Realitzar la gestió administrativa i el seguiment del pressupost assignat als 
programes sota la seva responsabilitat. 
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 Gestionar i arxivar la documentació del seu àmbit d’actuació. 

 Registrar la sortida de documents de l’àrea. 

 Aquelles altres funcions pròpies de la categoria necessàries per a l’assoliment de la 
missió del lloc de treball. 

 
 
3. REQUISITS. 
 

a) Ser personal laboral fix del Consorci de Biblioteques de Barcelona o funcionari/ària 
de carrera de l’Ajuntament de Barcelona o de la Diputació de Barcelona adscrit/a a 
la plantilla del Consorci de Biblioteques de Barcelona. 

b) Estar en servei actiu o en qualsevol altra situació administrativa que, d’acord amb 
la normativa vigent, possibiliti participar en aquesta convocatòria. 

c) No pertànyer a les classes de Guàrdia Urbana o Servei d’Extinció d’Incendis i 
Salvament de l’Ajuntament de Barcelona. 

d) Pertànyer al grup de titulació  C1. 

e) 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: 

 

 Haver participat i obtingut plaça en un procés selectiu per accedir al Consorci de 
Biblioteques de Barcelona, a l'Ajuntament de Barcelona o a 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’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. 
  
En cap cas no hi poden prendre part el personal funcionari o laboral fix que 
estiguin 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 funcionari en situació diferent de 
servei actiu que no hagin romàs el temps mínim exigit per reingressar al servei 
actiu. 
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f) Haver transcorregut un mínim de dos anys des de l’última destinació obtinguda per 

concurs. En el cas del personal funcionari de la Diputació de Barcelona, s’aplicaran 

les excepcions recollides al Reglament de Provisió de Llocs de Treball d’aquesta 

institució. 
 
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. 
 
 
4. PRESENTACIÓ D’INSTÀNCIES . 
 
El personal que desitgi participar en aquesta convocatòria haurà de presentar instància 
normalitzada al registre de Biblioteques de Barcelona (La Rambla 88-94, 3a. planta),  o 
als registres municipals.  
 
La instància de sol·licitud, així com la documentació requerida, s’haurà de presentar 
dins del termini de quinze dies hàbils comptadors des de l’endemà de la data de 
publicació de la convocatòria en la Gaseta Municipal de l’Ajuntament de Barcelona. 
 
És requisit que la sol·licituds per prendre part a la convocatòria s’han d’acompanyar 
amb el currículum vitae de l’aspirant i la documentació acreditativa dels mèrits 
al·legats, no podent-se valorar cap altre mèrit que no estigui acreditat dins del termini 
de presentació d’instàncies o dels 10 dies hàbils concedits per a reclamacions. 
 
Els requisits i mèrits al·legats s'han d'entendre sempre referits a la data d'acabament 
del termini per a la presentació d’instàncies.  
 
La llista d’admesos i exclosos s’exposarà en el Tauler d’anuncis del Palau de la Virreina 
(La Rambla 99) i es concedirà un termini de deu dies hàbils per complementar 
documentació acreditativa i per a possibles reclamacions. 
 
 
 
5. PROCÉS SELECTIU 
 
La provisió d’aquest lloc de treball es farà mitjançant concurs específic que constarà 
de dues fases: una primera d’apreciació de la capacitat i una segona de valoració de 
mèrits. 
 
5.1. Apreciació de la capacitat. 
 
Consistirà en la realització de dues proves. 
 
a. Valoració de les competències professionals adequades al lloc de treball. 
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Consistirà en la realització de diversos exercicis adreçats a la identificació del perfil de 
competències professionals dels candidats/es. Aquests exercicis poden ser de 
realització individual o d’interacció grupal, així com la realització d’una entrevista de 
competències. 
 
 
b. Entrevista personal 
 
Consistirà en una entrevista en què la Junta de Valoració avaluarà la capacitat de 
comunicació i les característiques personals d’adequació al lloc de treball. 
 
La fase d’apreciació de la capacitat es valorarà amb un total de 20 punts, i serà 
necessari obtenir un mínim de 10 punts per accedir a la fase següent. 
 
 
5.2. Valoració de mèrits. 
 
Consistirà en la valoració del currículum dels/de les aspirants que han superat la fase 
d’apreciació de la capacitat, segons el barem següent: 
 
a) Antiguitat reconeguda a l’Administració pública, fins a un màxim de 1 punts, a raó 

de 0,1 punts per any. 
 
b) Grau personal consolidat, fins a un màxim de 1 punts, segons els criteris següents: 

- Per posseir com a grau un nivell superior al 18: 1 punt 
- Per posseir com a grau el nivell 18: 0,75 punts. 
- Per posseir com a grau el nivell inferior al 18: 0,5 punts 

 
c) Titulacions acadèmiques, fins a un màxim de 1 punts, segons els criteris següents: 

- Llicenciatures o màsters en l’àmbit de les funcions del lloc de treball, 1 punt. 
- Diplomatures, graus o postgraus en l’àmbit de les funcions del lloc de treball, 0,5 

punts. 
 
d) Experiència professional, fins a un màxim de 13 punts, segons els criteris 

següents: 
 

- Exercici de funcions de suport a la planificació i a la gestió d’activitats culturals a 
l’Administració Pública, a raó de 0,2 punts per mes, fins a 7 punts. 

- Exercici de funcions de suport a la planificació i a la gestió d’activitats culturals a 
l’empresa privada, a raó de 0,15 punts per mes, fins a 5 punts. 

- Exercici de funcions de coordinació amb professionals i entitats per a la 
realització d’activitats, a raó de 0,8 punts per mes, fins a 3 punts. 

- Exercici de funcions de tramitació d’expedients econòmics i seguiment 
pressupostari a l’Administració Pública, a raó de 0,8 punts per mes, fins a 3 
punts. 

 
Els serveis prestats al Consorci de Biblioteques, a la Diputació de Barcelona o a 
l’Ajuntament de Barcelona s’acreditaran d’ofici, però cal al·legar-los al currículum 
presentat. 
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L'experiència en altres Administracions públiques, s’acreditarà mitjançant Certificat 
emès pel Secretari/a de l'Administració en que s'hagin prestat els serveis o figura 
equivalent. 
 
La resta d’experiència laboral s'acredita mitjançant Informe de vida laboral, atorgat 
per l'Institut Nacional de la Seguretat Social i contracte de treball. Quan aquest no 
proveeixi les dades suficients per valorar les funcions realitzades caldrà un 
certificat de l’empresa en el que es faci constar l’activitat desenvolupada. 
 

e) Formació relacionada amb el lloc de treball, fins a un màxim de 3 punts, segons els 
criteris següents: 
-0,10 punts per cada 10 hores de formació amb assistència acreditada  
La puntuació màxima per a un sol curs serà de 0,6 punts. 
 
Es valorarà principalment la formació en les matèries següents: 

- Gestió pressupostària i procediment administratiu. 
- Tècniques d’arxiu i classificació. 
- Tecnologies de la informació. 
- Anàlisi de dades i d’indicadors. 
- Qualitat en els serveis. 
- Atenció a l’usuari. 
- Coneixement de gestió en serveis personals i culturals  

 
f) Altres mèrits relacionats amb el lloc de treball, fins a un màxim de 1 punt. Es 

valoraran aquells mèrits acreditats pels aspirants que siguin rellevants per al lloc 
de treball i no hagin estar valorats en els apartats anteriors, tals com: 
-Col·laboracions i assessoraments en les matèries relacionades amb les funcions 

del lloc de treball.  
-Ponències i assistència a jornades i congressos. 
-Coneixements de català de nivell D o superior. 
 

La puntuació mínima s’estableix en els 20 punts 
 
En cas d’empat en la puntuació, s’atendrà al resultat de la fase d’apreciació de la 
capacitat. 
 
 
6. Permanència en la destinació 
 
L’aspirant que resulti adscrit/a haurà de romandre un mínim de dos anys en el lloc de 
treball, amb les excepcions que recull el Reglament de Provisió de Llocs de Treball de 
la Diputació de Barcelona per al personal provinent d’aquesta institució. 
 
 
7. Junta de Valoració 
 
President: Sr. Ramon Bosch Torra, Gerent del Consorci, o persona en qui delegui. 
 
Vocals: Sr. Juan José Arranz Martín, director de programes i cooperació del Consorci, 

o persona en qui delegui 
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Sra. Anna Bröll Nadal, directora de coordinació i serveis del Consorci, o 
persona en qui delegui. 

 
Sr. Lluís Salvador i Ugalde, cap de Recursos Humans del Consorci, o persona 
en qui delegui. 

 
 
Un representant sindical designat pel Comitè d’Empresa del Consorci. 
 
Un representant sindical designat per la Junta de Personal de l’Ajuntament de 
Barcelona. 

 


