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BASES QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATÒRIA D’UNA CONTRACTACIÓ LABORAL 
TEMPORAL PER AL LLOC DE TREBALL DE TÈCNIC/A D’INFORMÀTICA  

I XARXES DEL CONSORCI DE BIBLIOTEQUES DE BARCELONA

El Consorci de Biblioteques de Barcelona ofereix una contractació laboral de les característiques següents:

1. CONDICIONS DE TREBALL

Categoria:   Tècnic/a mitjà/ana en informàtica.
Retribució:  2.123,02 euros bruts mensuals (en catorze mensualitats més una paga 

de productivitat, assistència i puntualitat).
Jornada:  37,5 hores setmanals.
Tipus de contracte:  Contracte laboral temporal d’interinitat.
Durada:  Fins a la cobertura definitiva de la plaça o fins a la seva amortització.
Ubicació del lloc de treball:  Serveis centrals del Consorci, la Rambla, 88-94.

2. FUNCIONS BÀSIQUES

La missió del lloc de treball és gestionar l’equipament TIC i les xarxes de comunicacions i garantir-ne el 
funcionament correcte, d’acord amb les directrius de la direcció. Aquesta missió es concreta en les fun-
cions següents:

  — Identificar l’arquitectura física i lògica dels diferents serveis a les biblioteques.
— Vetllar pel bon funcionament de l’equipament TIC (maquinari i programari) de serveis centrals i de 

les biblioteques.
— Fer el seguiment de les incidències i coordinar-se amb les empreses d’assistència tècnica.
— Gestionar la compra i la instal·lació de nou equipament TIC i fer el manteniment de l’inventari.
— Gestionar la contractació de servidors externs i fer-ne el seguiment d’incidències.
— Revisar periòdicament els requeriments de l’equipament TIC a partir dels criteris municipals que 

estableix l’Institut Municipal d’Informàtica i fer propostes de millora dels equips i del programari.
— Donar suport a les biblioteques i als serveis centrals en tots els temes relacionats amb l’equipament TIC.
— Gestionar les línies contractades pel Consorci de Biblioteques de Barcelona (en endavant, CBB) i 

fer-ne el seguiment d’incidències.
— Donar suport al projecte de desplegament de fibra òptica. 
— Fer el manteniment dels armaris de comunicacions pel que fa als serveis i equips contractats pel CBB 

i fer la coordinació amb el personal tècnic de Diputació de Barcelona.
— Fer el seguiment de les incidències i fer la coordinació amb les empreses subministradores i de man-

teniment.
— Donar suport a les biblioteques i als serveis centrals en tots els temes relacionats amb les xarxes 

de comunicacions.
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— Donar suport als projectes de millora vinculats als espais multimèdia i, en general, a qualsevol pro-
jecte que necessiti desenvolupament i innovació TIC.

— Mantenir relacions operatives amb els serveis de l’Ajuntament i la Diputació de Barcelona relacionats 
amb el seu àmbit d’actuació.

— Realitzar la gestió administrativa i el seguiment del pressupost assignat als programes sota la seva 
responsabilitat.

— Redactar els plecs tècnics per a la contractació de serveis o subministraments del seu àmbit d’actuació.

— Gestionar la documentació del seu àmbit d’actuació

— Participar en grups de treball interinstitucionals, 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 lloc de treball.

3. REQUISITS

Les persones aspirants han de reunir els requisits següents:

3.1. Tenir la nacionalitat espanyola o 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 i 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 més grans d’aquesta 
edat però que visquin a càrrec dels seus progenitors. 

Les persones amb nacionalitat diferent de l’espanyola han de demostrar coneixements suficients de cas-
tellà i català, per la qual cosa han de superar unes proves amb aquesta finalitat.

3.2. Haver complert setze anys i no excedir l’edat de jubilació forçosa.

3.3. Estar en possessió de la titulació de grau en Informàtica o Enginyeria Tècnica Informàtica o titula-
ció equivalent o superior.

Les persones aspirants d’estats membres de la Unió Europea han d’estar en possessió de la titulació 
equivalent reconeguda a Espanya de conformitat amb el que estableix la normativa vigent en la matèria.

3.4. No haver estat separades per causa d’expedient disciplinari del servei de cap de les administracions 
públiques, ni estar inhabilitades per a desenvolupar les funcions públiques. 

Les persones amb nacionalitat d’algun dels altres estats membres de la Unió Europea han d’acreditar 
mitjançant declaració jurada o promesa que no estan sotmeses a cap sanció disciplinària o condemna 
penal que els impedeixi l’accés a la funció pública en el seu estat d’origen. 
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3.5. No haver estat condemnades per sentència ferma per cap delicte contra la llibertat i la indemnitat 
sexuals, tal com especifica l’apartat 5 de l’article 13 de la Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de 
protecció jurídica del menor, de modificació parcial del Codi civil i de la Llei d’enjudiciament civil, 
modificada per la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i 
l’adolescència.

Les persones aspirants han de reunir els requisits durant tot el procediment selectiu i la vigència de la 
borsa, des de la data final per a la presentació d’instàncies i fins al moment de ser contractades.

4. PRESENTACIÓ D’INSTÀNCIES

4.1. El personal que vulgui participar en aquesta convocatòria ha de presentar instància, preferentment, 
al registre electrònic de l’Ajuntament de Barcelona (cal adjuntar-hi una còpia de la instància normalitza-
da que consta com a annex 2 d’aquestes bases degudament complimentada).

Així mateix, pot presentar-la, amb còpia duplicada, de forma presencial al Registre del Consorci de Biblio-
teques 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 2 d’aquestes bases.

4.2. La sol·licitud per a participar en aquesta convocatòria s’ha de presentar dins del termini de vint 
dies naturals comptadors des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al Diari Oficial de 
la Generalitat de Catalunya (DOGC).

4.3. Per a ser admeses en les proves selectives, n’hi ha prou que les persones aspirants manifestin en la 
sol·licitud que compleixen totes les condicions referides en la base tercera, les quals s’han d’acreditar 
posteriorment en finalitzar el procés selectiu.

No obstant això, si així ho prefereixen, també poden presentar la documentació que consta en la base 
desena juntament amb la instància. 

4.4. Les persones amb discapacitat poden demanar l’adaptació o l’adequació de temps i mitjans materials 
que considerin necessàries per a fer les proves que preveuen les bases de les convocatòries. A aquest 
efecte, conjuntament amb la instància, han d’aportar un dictamen dels equips de valoració multiprofes-
sional, tal com preveu el Decret 66/1999, de 9 de març, sobre l’accés a la funció pública de les persones 
amb discapacitat i dels equips de valoració multiprofessional.

El tribunal ha de resoldre les peticions d’adaptació sol·licitades d’acord amb el que preveu l’article 6.2 
del Decret 66/1999.

4.5. 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 un cop 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 
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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/proteccio-de-dades.

5. LLISTA DE PERSONES ADMESES I DE PERSONES EXCLOSES

Acabat el termini de presentació d’instàncies, es publica la llista de persones admeses i de persones ex-
closes al web del Consorci de Biblioteques de Barcelona (http://ajuntament.barcelona.cat/biblioteques/
ca/canal/recursos-humans).

Les persones aspirants poden formular les al·legacions que considerin convenients en el termini de deu 
dies hàbils comptadors des de l’endemà de la publicació de la llista provisional.

Acabat el termini de reclamacions i resoltes les possibles incidències, es fa pública la llista definitiva de 
persones admeses i de persones excloses.

6. JUNTA DE VALORACIÓ

Presidenta:
Titular: Anna Estruch Duran, directora d’Administració i Recursos del Consorci de Biblioteques de 

Barcelona. 
Suplent: Jordi Gual Nevado, director de Planificació, Projectes i Avaluació del Consorci de Biblio-

teques de Barcelona.

Vocal i secretari/ària: 
Titular: Adriana Payola Planella, cap de Recursos Humans del Consorci de Biblioteques de Barcelona.
Suplent: Ferran Argelet Ordobàs, tècnic de Recursos Humans del Consorci de Biblioteques de Barcelona.

Vocal: 
Titular: Anna Bröll Nadal, directora de Coordinació i Serveis del Consorci de Biblioteques de Barcelona.
Suplent: Anna Cabré Serra, tècnica per al desenvolupament de les TIC del Consorci de Biblioteques de 

Barcelona.
Vocal:

Titular: Núria García Morales, cap de la Subsecció de Biblioteques i Xarxes Territorials, Subdirecció 
de Planificació i Serveis Informàtics, Àrea de Presidència de la Diputació de Barcelona.

Suplent: Elena Montolí Bernadas, subdirectora de Planificació i Serveis Informàtics, Subdirecció 
de Planificació i Serveis Informàtics, Àrea de Presidència de la Diputació de Barcelona.

Vocal:
Titular: Enrique Félez Zaera, coordinador d’Unitat de Servei TIC, Direcció d’Operacions i Sistemes, 

Institut Municipal d’Informàtica, Ajuntament de Barcelona.
Suplent: Francesc Casaus Barreda, gestor de Projectes i Serveis TIC, Direcció d’Operacions i Siste-

mes, Institut Municipal d’Informàtica, Ajuntament de Barcelona.

mailto:DPD-consorcibiblioteques%40bcn.cat?subject=
http://ajuntament.barcelona.cat/biblioteques/ca/canal/proteccio-de-dades
http://ajuntament.barcelona.cat/biblioteques/ca/canal/proteccio-de-dades
http://ajuntament.barcelona.cat/biblioteques/ca/canal/recursos-humans
http://ajuntament.barcelona.cat/biblioteques/ca/canal/recursos-humans
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A més dels membres que formen part del Tribunal de Selecció, a les sessions que s’estableixin hi poden 
assistir, amb veu però sense vot, una persona observadora titular, o bé la persona observadora suplent, 
designades conjuntament pel Comitè d’Empresa. 

6.1. El tribunal està facultat per a resoldre els dubtes o les discrepàncies que s’originin durant el desen-
volupament del procés de selecció. 

6.2. El tribunal pot disposar la incorporació a les seves tasques d’assessors especialistes per a totes les 
proves o per a algunes. 

6.3. A l’efecte del que preveu el Decret 161/2002, d’11 de juny, sobre l’acreditació del coneixement del 
català i l’aranès en els processos de selecció de personal i de provisió de llocs de treball de les adminis-
tracions públiques de Catalunya, l’òrgan competent en matèria de política lingüística ha de nomenar una 
persona per tal que assessori el tribunal qualificador en relació amb la prova de coneixements de la 
llengua catalana, la qual actuarà amb veu i sense vot.

6.4. L’abstenció i la recusació dels membres del tribunal s’ha d’ajustar al que preveuen els articles 23 i 
24 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.

7. PROCÉS SELECTIU

El procés consta de la realització de cinc proves de caràcter obligatori i eliminatori: una prova de conei-
xements teòrics, una prova de coneixements pràctics, una prova de coneixements de castellà i una 
prova de coneixements de català, i una entrevista de competències professionals.

7.1. Prova de coneixements teòrics

Consisteix a respondre per escrit un qüestionari de preguntes tipus test sobre el contingut del temari 
general de l’annex 1. 

Cada pregunta té quatre alternatives de resposta, de les quals només una és correcta. Totes les respostes 
correctes tenen el mateix valor, les preguntes no contestades no resten i les respostes errònies descomp-
ten 1/4 part del valor d’una resposta correcta.

Aquesta prova es qualifica amb un màxim de 10 punts. Les persones aspirants que no hi aconsegueixin 
un mínim de 5 punts són eliminades.

7.2. Prova de coneixements pràctics

Consisteix a desenvolupar un o diversos supòsits pràctics d’aplicació dels coneixements teòrics als ser-
veis de Biblioteques de Barcelona. Aquesta prova es qualifica amb un màxim de 20 punts. Les persones 
aspirants que no hi aconsegueixin un mínim de 10 punts són eliminades.

7.3. Prova de coneixements de castellà

Aquesta prova és obligatòria només per a les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola. 

Estan exemptes d’aquesta prova les persones aspirants que, tot i no tenir la nacionalitat espanyola, 
puguin acreditar documentalment davant la Comissió de Selecció que estan en possessió d’un dels docu-
ments que s’indiquen a continuació:
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— Certificat conforme han cursat la primària i la secundària a l’Estat espanyol.

— Diploma d’espanyol nivell B2 (Marc europeu comú de referència) que estableix el Reial decret 
1137/2002, de 31 d’octubre, o certificació acadèmica que acrediti que s’han superat totes les pro-
ves dirigides a la seva obtenció.

— Certificació d’aptitud en espanyol per a estrangers expedit per les escoles oficials d’idiomes.

Les persones aspirants han d’aportar la documentació acreditativa d’aquesta exempció preferentment en 
el període de presentació d’instàncies, i en tot cas de forma prèvia a la celebració de la prova.

Aquesta prova consisteix a fer una redacció de 200 paraules com a mínim (primera part) i a mantenir una 
conversa amb els assessors especialistes que designi la Comissió de Selecció (segona part).

El temps per a fer aquesta prova no pot superar els 45 minuts per a la primera part i els 15 minuts per 
a la segona.

Aquesta prova és eliminatòria. Les persones aspirants són qualificades com a aptes o no aptes. Aquestes 
últimes queden excloses del procés selectiu.

7.4. Prova de coneixements de català

Consisteix a fer un exercici de coneixements de llengua catalana. Per a superar la prova, les persones 
aspirants han de demostrar un nivell de coneixements similar al que caldria per a obtenir el certificat de 
nivell de suficiència de llengua catalana certificat C1 (antic Nivell C). 

Les persones aspirants són qualificades com a aptes o no aptes. Aquestes últimes queden eliminades del 
procediment selectiu.

D’acord amb el que estableix l’article 5 del Decret 161/2002, d’11 de juny, estan exemptes de fer la pro-
va les persones aspirants que acreditin: 

— Estar en possessió del certificat de coneixements de nivell de suficiència de llengua catalana cer-
tificat C1 (antic Nivell C) (Decret 3/2014, de 7 de gener, pel qual es modifica el Decret 152/2001, 
de 29 de maig, sobre avaluació i certificació de coneixements de català - DOGC núm. 6536 de 9 de 
gener de 2014) o superior de la Direcció General de Política Lingüística.

— Documentació que acrediti que la persona aspirant ha participat i obtingut plaça en processos 
anteriors de selecció o provisió (concurs o lliure designació) de personal per a accedir a l’Adminis-
tració local o a l’Administració de la Generalitat de Catalunya, en què hi hagués establerta una 
prova de català del mateix nivell o superior.

— Documentació que acrediti que la persona aspirant ha superat una prova de coneixements de llen-
gua catalana del mateix nivell o superior en altres processos de selecció de l’oferta pública d’ocu-
pació de l’Ajuntament de Barcelona de l’any en curs o en un altre procés selectiu del Consorci de 
Biblioteques de Barcelona.

Per quedar-ne exemptes, les persones aspirants han d’aportar la documentació acreditativa pre-
ferentment en el període de presentació d’instàncies, i en tot cas de forma prèvia a la celebració de 
la prova.
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7.5. Entrevista per competències

Consisteix a respondre qüestionaris i una entrevista que avalua l’adequació a les competències professi-
onals següents d’acord amb el manual de competències del CBB:

— Orientació a l’usuari

— Relació i comunicació

— Treball en equip

— Professionalitat

— Sentit de pertinença

— Flexibilitat

— Iniciativa

— Orientació als resultats

Aquesta prova és obligatòria i té caràcter eliminatori. Les persones aspirants són qualificades com a aptes 
o no aptes. Aquestes últimes queden excloses del procés selectiu.

8. DESENVOLUPAMENT DEL PROCÉS

8.1. La Comissió de Selecció pot determinar fer un exercici o més en una sola sessió. En aquest cas, la 
correcció de l’exercici posterior queda condicionada a la superació de tots els anteriors quan aquests 
siguin eliminatoris.

8.2. Només hi ha una convocatòria per a cada prova, i la persona que no hi comparegui és exclosa del 
procés selectiu, excepte en casos de força major degudament acreditats i valorats per l’òrgan de selecció. 

8.3. En cas d’impossibilitat d’assistència a alguna o algunes de les proves per causa relacionada amb la 
maternitat, la Comissió de Selecció ha d’adaptar els mitjans perquè es facin aquelles proves, o bé, si això 
no és possible, posposar la data de les proves per a l’aspirant que així ho sol·liciti. La posposició dels 
exercicis a un moment posterior s’ha de fer d’acord amb els criteris d’igualtat i proporcionalitat.

A aquest efecte, i també en els supòsits de lactància, les dones aspirants han de posar-se en contacte, 
com més aviat millor, amb el Departament de Recursos Humans del Consorci de Biblioteques mitjançant 
escrit a l’adreça electrònica rhbiblios@bcn.cat.

9. LLISTA DE PERSONES APROVADES

Acabada la qualificació, la Junta de Valoració proposa la contractació immediata de la persona aspirant 
que hi obtingui la puntuació més alta.

En cas d’igualtat en la puntuació, es té en compte la puntuació de la prova pràctica. Si la igualtat per-
sisteix, es té en compte el resultat de la prova teòrica. Si la igualtat es manté, es té en compte la nu-
meració de la instància presentada per a prendre part en el procés. 

La publicació dels resultats es fa al web de Biblioteques de Barcelona: http://ajuntament.barcelona.cat/
biblioteques/ca/canal/recursos-humans.

http://ajuntament.barcelona.cat/biblioteques/sites/default/files/competencies.pdf
mailto:rhbiblios@bcn.cat
http://ajuntament.barcelona.cat/biblioteques/ca/canal/recursos-humans
http://ajuntament.barcelona.cat/biblioteques/ca/canal/recursos-humans
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A les persones seleccionades en aquesta convocatòria se’ls aplica la normativa vigent en matèria d’in-
compatibilitats.

La resta de participants passen a constituir una borsa de treball per a possibles necessitats de contrac-
tació temporal en el futur.

La llista per a contractacions de durada determinada es regeix pels Criteris de gestió de les borses de 
contractació acordats amb el Comitè d’Empresa del Consorci de Biblioteques de Barcelona.

10. PRESENTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ

Les persones que superin el procés selectiu han de presentar els documents acreditatius de les condici-
ons de capacitat i dels requisits exigits al Departament de Recursos Humans del Consorci en el termini 
de vint dies naturals comptadors des de l’endemà de l’exposició de la llista de persones aprovades i 
sense requeriment previ. 

Les persones que no la presentin en el termini indicat no poden ser nomenades ni incloses en la borsa.

La documentació requerida és la següent: 

a) Fotocòpia compulsada del DNI o, en cas que no es tingui la nacionalitat espanyola, del document 
oficial acreditatiu de la nacionalitat. 

 Les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola, ni la dels altres estats membres de 
la Unió Europea, han de presentar la documentació corresponent expedida per les autoritats com-
petents que acrediti el vincle de parentiu amb una persona de nacionalitat espanyola o d’un estat 
membre de la Unió Europea. Si escau, també han de presentar una declaració jurada o promesa 
efectuada pel cònjuge en la qual manifesti fefaentment que no està separat/ada de dret de la per-
sona aspirant. 

 En qualsevol cas, les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola han d’acreditar 
documentalment la seva nacionalitat.

 En la resta de casos no compresos en els apartats anteriors, les persones aspirants han d’acreditar 
que estan en possessió del permís de treball o del permís de residència amb autorització adminis-
trativa per a treballar.

b) Fotocòpia compulsada del títol exigit per a prendre part en la convocatòria o resguard acreditatiu 
que s’han abonat els drets per a l’expedició del títol. 

 En cas de titulacions obtingudes a l’estranger s’ha d’aportar l’ordre ministerial de reconeixement 
del títol expedit, de conformitat amb la normativa reguladora de l’homologació i consolidació de 
títols i estudis estrangers. 

c) Fotocòpia compulsada de la documentació acreditativa dels coneixements de català i/o castellà 
d’acord amb els apartats 3 i 4 de la base setena.

d) Certificació negativa del Registre Central d’Antecedents Penals que acrediti que la persona aspi-
rant no ha estat condemnada per sentència ferma per cap delicte contra la llibertat i la indemnitat 
sexuals —que inclou l’agressió i l’abús sexual, l’assetjament sexual, l’exhibicionisme i la provocació 
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sexual, la prostitució i l’explotació sexual, i la corrupció de menors—, ni pel tràfic d’éssers hu-
mans, o autorització al Consorci de Biblioteques per tal que ho sol·liciti en el seu nom (model que 
s’adjunta com a annex 3 d’aquestes bases).

 Són motiu d’exclusió del procés el fet que la persona aspirant no aporti la certificació requerida, 
que no doni la seva autorització per a fer la consulta o que la certificació no sigui negativa.

e) Declaració que la persona aspirant no ha estat inhabilitada per a l’exercici de les funcions públi-
ques ni està separada mitjançant expedient disciplinari de qualsevol administració pública. Les 
persones aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola han d’acreditar, mitjançant declaració 
jurada o promesa, que no estan sotmeses a cap sanció disciplinària o condemna penal que els im-
pedeixi l’accés a la funció pública en el seu estat d’origen.

f) Declaració de tenir capacitat funcional per a l’exercici de les tasques de tècnic/a auxiliar de biblioteca.
 Les persones aspirants amb discapacitat han d’aportar un informe de l’equip de valoració multipro-

fessional competent que acrediti el tipus i el grau de discapacitat que presenten, així com la 
capacitat funcional per a desenvolupar les tasques pròpies de la plaça que es proveeix.

g) Declaració que no s’està en cap dels supòsits d’incompatibilitat que preveu la legislació vigent, o 
declaració que se sol·licitarà l’autorització de compatibilitat o que s’exercirà l’opció que preveu 
l’article 10 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les 
administracions públiques. 

11. CONSTITUCIÓ DE BORSA

Les persones aspirants que superen el procediment selectiu però no obtenen plaça passen a formar part de 
la borsa de treball de tècnic/a mitjà/ana en informàtica per a contractacions temporals del Consorci de 
Biblioteques de Barcelona. Aquesta borsa es regeix pels Criteris de gestió de les borses de contractació.

12. 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, les persones inte-
ressades poden interposar recurs potestatiu de reposició davant la Presidència del Consorci de Bibliote-
ques de Barcelona en el termini d’un mes comptador des 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 comptador des 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 Consor-
ci de Biblioteques de Barcelona en el termini d’un mes comptador des de l’endemà 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.
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ANNEX 1. TEMARI

1. Models de referència i bones pràctiques en la gestió de serveis TIC: suport als usuaris, gestió d’in-
cidències, problemes i peticions.

2. Equipament del lloc de treball: maquinari i programari. Entorn d’escriptori o mòbil. Seguretat física 
i lògica.

3. Programari propietari, programari de codi lliure i programari de codi obert. Programari de gestió 
empresarial i plataformes de programari de l’Administració local.

4. Sistemes de gestió de bases de dades relacionals i no relacionals.
5. Xarxes d’àrea local i xarxes WAN: característiques, tipologies, protocols i serveis. Seguretat a Inter-

net.
6. Centre de processament de dades: emmagatzematge, servidors físics i virtualitzats. Arquitectura 

propietària i arquitectura basada en infraestructura i serveis al núvol.
7. Gestió de projectes.
8. Coneixements generals de referència en l’administració electrònica. Formats de signatura electròni-

ca: definició i tipus, signatures múltiples, signatures de llarg termini i segells de temps.
9. Gestió d’identitats i accessos. Eines d’administració de perfils d’usuaris. Eines d’autenticació i iden-

tificació.
10. Equipament del lloc de treball. Maquinari i programari. Gestió d’inventari. Distribució de progra-

mari. Escriptoris virtuals.
11. Centres de processament de dades. Sistemes d’alimentació ininterrompuda. Seguretat física. Cablat-

ge. Eficiència energètica.
12. Emmagatzematge. Redundància de dades i còpies de seguretat. Tipus de discos i configuracions RAID. 

Servidors físics i virtuals.
13. Gestors de bases de dades. Gestors documentals. Sistemes de gestió empresarial. Servidors d’apli-

cacions.
14. Xarxes WAN, MAN i LAN. Xarxes sense fils. Telefonia IP. Monitoratge. Estàndards.
15. Seguretat en les comunicacions. Seguretat perimetral i del lloc de treball. Política de seguretat. 

RPGR. ENS.
16. Serveis al núvol: PaaS i IaaS i serveis més habituals. Tipus de servei. Avantatges i inconvenients.
17. Gestió documental i gestió de continguts.
18. Formats de signatura electrònica: definició i tipus, signatures múltiples, signatures de llarg termini 

i segells de temps.
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1. Dades personals

Nom i cognoms DNI / Pas / T.R.

Domicili Número Pis Porta C.P.

Població Telèfon Correu electrònic

En representació de DNI / Pas / T.R.

2. Sol·licito ser admès a la convocatòria:

He treballat al consorci de biblioteques en aquesta categoria?  Sí  No

3. Declaro

• Que compleixo els requisits establerts en les bases de la present convocatòria.
• Sota la meva responsabilitat que les dades i documents aportats en aquesta instància són veraços i que sóc coneixedor que 

la no veracitat de les dades facilitades comportarà l’exclusió definitiva del procés selectiu, sense perjudici dels efectes 
que pugui preveure la legislació vigent.

4. Manifesto que:

 Estic en possessió del nivell de català recollit a les bases reguladores de la convocatòria

  Estic en possessió del nivell de castellà (per les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola), recollit a 
les bases reguladores de la convocatòria

5. Observacions:

 (La no acreditació del nivell requerirà la realització de prova de nivell corresponent)

Sol·licitud per a la participació 
en processos de selecció

(La no acreditació del nivell requerirà la realització de prova de nivell corresponent)

 (Si teniu necessitats especials per fer les proves, indiqueu-les en aquests apartat. Cal aportar dictamen mèdic EVO)

ANNEX 2. MODEL D’INSTÀNCIA
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Informació sobre el tractament de les dades personals: 

D’acord amb la normativa de protecció de dades us informem que les vostres dades personals seran tractades pel 
CONSORCI DE BIBLIOTEQUES DE BARCELONA (dins el fitxer “Recursos humans”) pel tractament de la borsa de treball. 

Finalitat del tractament: Tractarem les vostres dades per gestionar la participació en el procés de selecció i la 
posterior inclusió a la borsa de treball, si s’ha superat el corresponent procés.

Legitimació: La base legal per al tractament és el consentiment atorgat amb la participació en el procés de selecció.
Les dades de salut són considerades categories especials, i només poden ser tractades amb el vostre consentiment 
explícit. Per tant, si faciliteu qualsevol dada en aquest sentit n’estareu consentint el tractament.

Destinataris de les dades: Les vostres dades podran ser comunicades a empreses externes i assessors experts que 
participen en el procés de selecció i amb els quals el Consorci de Biblioteques de Barcelona ha signat el corresponent 
contracte de protecció de dades.

Drets: Per a exercir els vostres drets d’accés, rectificació i supressió, oposició, limitació del tractament i portabilitat 
de les dades podeu lliurar una carta al Registre del Consorci de Biblioteques de Barcelona, amb domicili a La Rambla 
88, 3 planta, 08002 Barcelona, o bé a través del Delegat de Protecció de Dades: DPD-consorcibiblioteques@bcn.cat

Per a més informació sobre aquest tractament i els vostres drets podeu consultar la nostra política completa de 
protecció de dades a http://ajuntament.barcelona.cat/biblioteques/ca/canal/proteccio-de-dades

Autoritzo el Consorci per a tractar les meves dades personals amb la finalitat de gestionar el procés de selecció així com a la 
incorporació a la borsa de treball un cop superat el procés de selecció.

Lloc i data Signatura del sol·licitant

6. Documents adjunts:
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ANNEX 3. AUTORITZACIÓ PER A SOL·LICITAR EL CERTIFICAT D’ANTECEDENTS 
DEL REGISTRE CENTRAL DE DELINQÜENTS SEXUALS

Qui sota signa, el/la senyor/a , amb DNI/NIE núm. 

A l’efecte del que estableix la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la 
infància i l’adolescència,

DECLARO que no he estat condemnat/da per sentència ferma per cap delicte contra la llibertat i indem-
nitat sexuals, que inclou l’agressió i l’abús sexual, assetjament sexual, l’exhibicionisme i la provocació 
sexual, la prostitució i l’explotació sexual i corrupció de menors, com tampoc per tràfic d’éssers humans.

AUTORITZO, mentre estigui prestant serveis en un lloc que impliqui contacte habitual amb menors, al 
Consorci de Biblioteques de Barcelona a sol·licitar les dades que sobre la meva persona consten en el 
Registre Central de Delinqüents Sexuals a l’efecte de comprovar-ne la veracitat.

EM COMPROMETO a comunicar al Consorci de Biblioteques de Barcelona qualsevol canvi sobrevingut res-
pecte a la situació declarada tan aviat es produeixi.

  Atesa la meva nacionalitat diferent a l’espanyola, EM COMPROMETO, en el termini d’un mes, a aportar el 
certificat negatiu d’antecedents penals del meu país d’origen o d’on sóc nacional, traduït i legalitzat 
d’acord amb els convenis internacionals vigents.

Barcelona, 

(signatura de la persona declarant)

Informació sobre el tractament de dades personals: 
Responsable del tractament: d’acord amb la normativa de protecció de dades, us informem que les vostres dades personals 
seran tractades pel CONSORCI DE BIBLIOTEQUES DE BARCELONA (dins el fitxer «Recursos humans») per al tractament de la 
borsa de treball. 

Finalitat del tractament: tractarem les vostres dades per a gestionar la participació en el procés de selecció i la posterior 
inclusió en la borsa de treball si s’ha superat el procés corresponent.

Legitimació: la base legal per al tractament és el consentiment atorgat amb la participació en el procés de selecció.

Les dades de salut son considerades categories especials, i només poden ser tractades amb el vostre consentiment explícit. 
Per tant, si faciliteu qualsevol dada en aquest sentit estareu consentint-ne el tractament.

Destinataris de les dades: les vostres dades poden ser comunicades a empreses externes i assessors experts que participen 
en el procés de selecció i amb els quals el Consorci ha signat el contracte de protecció de dades corresponent. 

Drets: per a exercir els vostres drets d’accés, rectificació i supressió, limitació del tractament i portabilitat de les dades, 
podeu 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.

Per a obtenir més informació sobre aquest tractament i els vostres drets, podeu consultar la nostra política completa de 
protecció de dades a http://ajuntament.barcelona.cat/biblioteques/ca/canal/proteccio-de-dades.
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