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BASES I TEMARI QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATÒRIA PER A LA PROVISIÓ 
DE PLACES DE TÈCNIC/A MITJÀ/ANA EN BIBLIOLOGIA DEL CONSORCI  

DE BIBLIOTEQUES DE BARCELONA

El Consorci de Biblioteques de Barcelona ha aprovat les bases i el temari que han de regir la convoca-
tòria per a la provisió de places de tècnic/a mitjà/ana en bibliologia, de les quals s’acorda la publicitat 
als efectes de la previsió i preparació de les persones interessades.

En aquest sentit, cal tenir en compte que el procediment de selecció no s’iniciarà fins que no es publi-
qui la convocatòria de places en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 

Primer. CARACTERÍSTIQUES DE LA PLAÇA 

MISSIÓ:

Proporcionar coneixements i capacitats tècniques especialitzades a la biblioteca, tant en el suport 
directe als usuaris com en el disseny, l’organització i la gestió de serveis i activitats, amb l’objectiu 
d’oferir un servei de qualitat, d’acord amb els criteris definits per Biblioteques de Barcelona.

FUNCIONS BÀSIQUES:

— Planificar i avaluar els serveis i els projectes que s’hi desenvolupen, amb la supervisió de la direc-
ció de la biblioteca.

— Orientar i donar informació als usuaris a través de diversos canals de comunicació.
— Seleccionar, organitzar i mantenir les fonts documentals de la biblioteca. 
— Coordinar i gestionar programes de formació d’usuaris.
— Coordinar i gestionar l’organització d’activitats culturals i de promoció de la lectura.
— Elaborar documents de difusió (butlletins, guies de lectura…) i altres materials de la biblioteca.
— Coordinar serveis i activitats complementàries.
— Col·laborar en l’elaboració de projectes amb l’objectiu d’optimitzar els serveis de la biblioteca i 

aportar més valor per als usuaris.
— Gestionar programes en col·laboració amb les escoles i altres entitats del territori.
— Dur a terme processos tècnics (catalogació o d’altres).
— Atendre les demandes del públic i/o canalitzar-les com correspongui.
— Participar en el procés de recollida, anàlisi i resposta a les propostes i les queixes dels usuaris, 

buscant la millora del servei.
— Detectar-hi necessitats i proposar-ne millores.
— Donar suport a les tasques de gestió de la direcció de la biblioteca i coordinar les tasques del 

personal auxiliar i de suport en cas de delegació per part de la direcció. 
— Aquelles altres funcions pròpies de la categoria necessàries per a assolir la missió del lloc de tre-

ball, d’acord amb les indicacions de la direcció.



La Rambla, 88
08002 Barcelona

Tel. 93 316 12 42 Fax. 39 316 12 40
A/e. biblios@bcn.cat

Segon. CONDICIONS DE TREBALL

Tipus de contracte: Contracte laboral indefinit.

Jornada:  37,5 hores setmanals en contractes de jornada completa.

Horari:  Segons les necessitats i la biblioteca de destinació.

Categoria:  Tècnic/a mitjà/ana en bibliologia (A2).

Sou: 31.558,69 € bruts anuals (any 2018).

Ubicació:  Qualsevol de les biblioteques públiques de la ciutat de Barcelona.

Tercer. REQUISITS

Les persones aspirants han de reunir, en la data de finalització del termini de presentació de sol·lici-
tuds, 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 ciuta-
dans 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 
castellà 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 del títol de grau en Informació i Documentació, de la diplomatura en Biblio-
teconomia i Documentació i/o del títol de llicenciatura en Documentació.

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. 

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 protec-
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ció 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.

Quart. PROCÉS SELECTIU

El procés consta de la realització de cinc exercicis de caràcter obligatori i eliminatori: una prova de 
coneixements del temari general, una prova de coneixements del temari específic, una prova pràctica, 
una prova de coneixements de castellà i una prova de coneixements de català; i la valoració de mèrits 
per experiència professional.

4.1. Prova de coneixements del temari general

Consisteix a respondre per escrit un qüestionari de preguntes tipus test sobre el contingut del temari 
que s’adjunta a aquesta convocatòria. 

Cada pregunta té quatre alternatives de resposta, de les quals només una és correcta. Totes les respos-
tes correctes tenen el mateix valor, les preguntes no contestades no resten i les respostes errònies 
descompten 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.

4.2. Prova de coneixements del temari específic

Consisteix a respondre per escrit un qüestionari de preguntes tipus test sobre el contingut del temari 
específic que s’adjunta a aquesta convocatòria. 

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

Aquesta prova es qualifica amb un màxim de 20 punts. Les persones aspirants que no hi aconsegueixin 
un mínim de 10 punts són eliminades.

4.3. Prova pràctica

Consistirà a desenvolupar un o diversos supòsits pràctics d’aplicació del temari específic. Aquesta pro-
va es qualifica amb un màxim de 20 punts. Les persones aspirants que no hi aconsegueixin un mínim 
de 10 punts són eliminades.

4.4. 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 do-
cuments que s’indiquen a continuació:

— Certificat conforme han cursat la primària i la secundària a l’Estat espanyol.
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— 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 han superat totes les proves 
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. Aques-
tes últimes queden excloses del procés selectiu.

4.5. 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, i aquestes darreres 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 
prova 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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4.6. Valoració de mèrits

4.6.a.  Experiència professional

Es valoren els serveis prestats següents:

a) Experiència professional en el desenvolupament de funcions de tècnic/a mitjà/ana en bibliologia 
en les biblioteques públiques, a raó de 0,1 punts/mes, fins a un màxim de 8 punts:

 –  0,1 punts/mes al Consorci de Biblioteques de Barcelona. 

 –  0,075 punts/mes en altres biblioteques públiques (no s’hi inclouen les biblioteques universi-
tàries, escolars o especialitzades).

b) Experiència professional en el desenvolupament de funcions de tècnic/a mitjà/ana en bibliologia 
en el sector privat o en altres administracions públiques no incloses en l’apartat a), fins a un mà-
xim de 3 punts, a raó de 0,05 punts/mes. 

c) Serveis efectius prestats al Consorci de Biblioteques de Barcelona en altres categories, a raó de 
0,05 punts/mes, fins a un màxim de 2 punts.

Els serveis prestats que siguin susceptibles de valorar-se en diferents apartats es valoren una sola vegada.

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

Aquest apartat es refereix exclusivament a la tipologia de biblioteca pública, i no inclou les bibliote-
ques universitàries, les escolars, les especialitzades o qualssevol altres. 

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. 

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 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’ava-
luació de l’acompliment per a aquests casos.

4.6.b.  Formació

Es valoraran les titulacions acadèmiques, 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 
diferents de la titulació aportada per a participar en aquesta convocatòria: 1 punt per titulació.

— Cursos de formació relacionats amb el lloc de treball i realitzats en els darrers 8 anys: 

— 0,05 punts per cada curs d’una durada igual o superior a 8 hores i inferior a 20 hores de formació, 
amb assistència acreditada.
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— 0,1 punts per cada curs d’una durada igual o superior a 20 hores de formació, amb assistència 
acreditada.

— Certificació acreditativa de la competència digital (ACTIC) de nivell mitjà o superior: 0,5 punts.

— Certificat de nivell superior de català (C2) o equivalent: 0,5 punts.

— Certificats i diplomes oficials que acrediten els coneixements d’idiomes (diferents del català o el 
castellà) de nivell B2 del Marc europeu comú de referència per a llengües (MECR): 0,5 punts.

Les titulacions que siguin susceptibles de valorar-se en diferents apartats es valoren una sola vegada, 
en la seva puntuació més alta. No es valora l’assistència a jornades, congressos o similars.

Cinquè. PERÍODE DE PROVA

Els contractes de treball indefinits fixos inclouen un període de prova de sis mesos.

Aquest període de prova no s’aplica a les persones que ja hagin prestat serveis al Consorci de Bibli-
oteques de Barcelona en la categoria de tècnic/a mitjà/ana en biblioteconomia per un període igual o 
superior a sis mesos i no n’hagin obtingut avaluacions insuficients o negatives. 

Sisè. CONVOCATÒRIA

En el segon trimestre de l’any 2019 s’ha d’aprovar la convocatòria del procediment i s’ha d’estipular el 
nombre de places i el desenvolupament del procediment de selecció.

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

Setè. 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.

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 termi-
ni 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 Con-
sorci de Biblioteques de Barcelona en el termini d’un mes comptador des de l’endemà de la seva publi-
cació, o bé recurs contenciós administratiu davant la jurisdicció contenciosa administrativa en el ter-
mini de dos mesos comptador des de l’endemà de la seva publicació.
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ANNEX 1. TEMARI GENERAL

1. La Constitució espanyola de 1978. Estructura i principis generals. Drets i deures fonamentals dels 
espanyols. Garanties constitucionals.

2. El Govern: funcions, potestats i composició. La relació del Govern amb les Corts Generals.
3. Les Corts Generals. Composició, organització i atribucions del Congrés dels Diputats i del Senat. El 

Defensor del Poble. El Tribunal de Comptes.
4. El poder judicial: funcions i principis. L’organització judicial. El Consell General del Poder Judicial. 

El Ministeri de Justícia.
5. Les fonts del dret públic. La potestat legislativa. La delegació legislativa en favor del Govern. La 

iniciativa legislativa. Lleis orgàniques. Lleis ordinàries. Lleis marc. Lleis d’harmonització. La dele-
gació legislativa en favor del Govern. Els decrets llei. El reglament.

6. Organització territorial de l’Estat: l’Administració pública en l’ordenament jurídic espanyol. Tipolo-
gia d’administracions públiques.

7. L’Estatut d’autonomia de Catalunya de 2006: estructura, contingut essencial i principis fonamen-
tals. El règim local en l’Estatut.

8. El Consorci de Biblioteques de Barcelona: missió, estructura, organització i competències.
9. L’Ajuntament de Barcelona: organització i competències. El règim especial del municipi de Barce-

lona. La Carta Municipal. Contingut i principals característiques de l’actual Carta Municipal.
10. La Diputació de Barcelona: organització i competències.
11. El concepte d’Administració pública. El principi de legalitat. Les potestats administratives: formes 

d’atribució i classes. Les potestats reglades i les discrecionals. Els drets i deures de les persones 
en les seves relacions amb l’Administració pública. 

12. L’acte administratiu: concepte i classes. La motivació i la forma de l’acte administratiu. El silenci 
administratiu. L’eficàcia de l’acte administratiu: principis generals. L’executivitat de l’acte adminis-
tratiu. La notificació i publicació de l’acte administratiu. La invalidesa dels actes administratius. 
La convalidació.

13. El procediment administratiu: concepte i principis. Els interessats en el procediment administra-
tiu. El procediment administratiu comú. 

14. La revisió dels actes en via administrativa: la revisió d’ofici. La revocació dels actes adminis-
tratius. Els recursos administratius: objecte i classes. El control jurisdiccional de l’Administració 
pública. 

15. El servei públic en el dret administratiu i constitucional. Concepte i principis. Principi d’accés en 
condicions d’igualtat. Les biblioteques com a servei públic.

16. El personal al servei de les administracions públiques: classes; drets i deures. Règim d’incompati-
bilitats del personal al servei de les administracions públiques. Règim disciplinari.

17. Hisendes locals. Els ingressos públics. Els pressupostos locals.
18. La protecció de dades de caràcter personal. El règim jurídic de la protecció de dades de caràcter 

personal. Drets, deures i garanties derivades del règim jurídic de la protecció de dades de caràcter 
personal.
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ANNEX 2. TEMARI ESPECÍFIC

1. Història de les biblioteques públiques a Catalunya. De la Mancomunitat al Sistema de Lectura Pú-
blica. L’evolució de les biblioteques públiques a Catalunya en els darrers 15 anys.

2. El Sistema Bibliotecari a Catalunya. La Llei 4/1993. El Decret 124/1999.

3. El Sistema de Lectura Pública de Catalunya. Distribució de competències entre els diferents nivells 
de l’Administració.

4. La planificació territorial: el Mapa de Lectura Pública de Catalunya. Estàndards d’equipaments i 
serveis a la província de Barcelona.

5. Organismes espanyols, europeus i internacionals en l’àmbit de les biblioteques: objectius i activi-
tats. Especial referència a FESABID, EBLIDA i IFLA.

6. El Consorci de Biblioteques de Barcelona. Rol de la Diputació de Barcelona i de l’Ajuntament de Bar-
celona en el desenvolupament de les biblioteques públiques de la ciutat.

7. El Pla de biblioteques de Barcelona 1998-2010. De la informació al coneixement. Biblioteques de 
Barcelona: 10 anys +. Nous reptes i noves oportunitats.

8. La biblioteca pública i el treball en xarxa en l’àmbit municipal: districtes i àrees.

9. La planificació en l’àmbit municipal. Les xarxes locals de biblioteques públiques. La biblioteca de 
districte i les biblioteques de proximitat. Funcions i serveis.

10. La biblioteca pública i les polítiques locals d’informació.

11. La planificació estratègica de la biblioteca pública i els plans anuals d’actuació. 

12. L’avaluació de la biblioteca pública. Dades estadístiques i indicadors.

13. Normativa d’ús de les biblioteques del Consorci de Biblioteques de Barcelona.

14. Compromisos de qualitat amb els usuaris: cartes de servei, bústia de suggeriments i queixes.

15. L’evolució del concepte de la biblioteca pública en els últims anys a escala general. Canvis en la 
concepció de l’espai, els recursos i els serveis.

16. Els serveis de la biblioteca pública. Situació actual i tendències. Serveis en línia i serveis presencials.

17. Les biblioteques públiques en la societat de la informació i el coneixement. L’impacte de les TIC 
en l’oferta de continguts i en la prestació dels serveis.

18. La col·lecció de la biblioteca pública. Polítiques de desenvolupament i especialització. Estratègies 
per a promoure l’ús de la col·lecció.

19. La biblioteca electrònica. Portal eBiblio.

20. Les pàgines web de les biblioteques com a recurs d’informació.

21. El servei de préstec a les Biblioteques de Barcelona. El préstec interbibliotecari i el servei d’auto-
préstec.

22. El foment de la lectura a la biblioteca pública. Prescripció lectora i coneixement del mercat editorial.

23. La programació cultural a les Biblioteques de Barcelona: tipologia, organització i objectius.

24. La biblioteca pública com a espai cultural i de creació. Cooperació amb la comunitat i participació 
de la ciutadania.
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25. El coneixement de l’entorn, els públics i els usuaris de la biblioteca pública: mètodes quantitatius 
i qualitatius d’aproximació a la realitat. 

26. La biblioteca i la diversitat cultural. Abordatge, serveis i programes.

27. La biblioteca pública i les polítiques de cohesió social. Els serveis i els programes davant les situa-
cions de risc social.

28. Els infants a la biblioteca pública: col·lecció, espais, recursos i dinamització. 

29. Els joves a la biblioteca pública: col·lecció, espais, recursos i serveis. 

30. L’accessibilitat a les biblioteques públiques: serveis especials per a persones amb diversitat funcional.

31. Canals de comunicació amb els usuaris de Biblioteques de Barcelona. Manual corporatiu.

32. Eines de comunicació digital: pàgines web i xarxes socials. Elements en la interacció amb l’usuari.

33. La biblioteca pública: la formació al llarg de la vida i formació d’usuaris.

34. La cooperació entre la biblioteca pública i els centres d’ensenyament. Visites escolars: plans de 
formació de districte.

35. Cooperació internacional bibliotecària: projectes a Biblioteques de Barcelona.

36. Els espais a la biblioteca pública: distribució i organització en funció de la diversitat d’usos. Ten-
dències de futur.

37. Competències professionals: manual de competències del personal del Consorci de Biblioteques de 
Barcelona.

38. Els catàlegs col·lectius com a eines de cooperació. Situació actual a Catalunya. La catalogació 
cooperativa.

39. Els formats bibliogràfics i l’intercanvi de registres. El format MARC 21 i RDA. 

40. Principals programaris comercials i de programari lliure de gestió bibliotecària integral: descripció 
i característiques. 

41. Els drets d’autor i la biblioteca pública.

42. Els drets d’imatge, especialment en espais públics com les biblioteques.


