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E D I C T E

Per acord de Junta de Govern Local de data 4 d’abril de 2022, s’ha aprovat la convocatòria
i les bases reguladores que regiran el procés de selecció, pel sistema de concurs-oposició
pel torn lliure d’una plaça de director/a de biblioteca i la constitució d’una borsa de treball.
A continuació es dona publicitat a aquesta convocatòria i les bases que la regulen:

“BASES REGULADORES DEL PROCÉS DE SELECCIÓ, PER CONCURS OPOSICIÓ,
PER COBRIR UNA PLAÇA DE DIRECTOR/A DE BIBLIOTECA PEL TORN LLIURE I
CONSTITUIR UNA BORSA DE TREBALL
1. Objecte
L’objecte d’aquestes bases és regular el procés selectiu pel sistema de concurs-oposició
per cobrir una plaça vacant de Director/a de Biblioteca per torn lliure, inclosa en l’oferta
pública d’ocupació de l’any 2021 de l’Ajuntament de Collbató. També es constituirà una
borsa de treball per proveir els llocs de treball vinculats, en les següents situacions:
- Existència de places vacants quan no sigui possible la seva cobertura per personal
laboral fix
- Substitució transitòria dels titulars
- Execució de programes de caràcter temporal
- Excés o acumulació de tasques per un període màxim de 9 mesos dins d’un
període de 18 mesos
Les característiques del lloc de treball vinculat a les plaça en qüestió són les següents:
 Codi: 40
 Denominació: Director/a de Biblioteca
 Règim jurídic: Laboral Fix
 Jornada: 37’5 hores setmanals
 Grup: A2
 Nivell CD: 18
 Complement Específic: 8.247’64 € anual
 Sistema de selecció: Concurs – Oposició
 Número de places: 1
2. Funcions
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Les funcions a desenvolupar, tal com determina la fitxa del lloc de treball, són les
següents:
-

-

-

-

-

-

-

Vetllar pel bon funcionament de la biblioteca municipal i de la gestió del personal que
s’hi adscrigui, col·laborant en la definició d’objectius i en la planificació de les accions
adients per la seva projecció.
Dirigir, planificar i supervisar els serveis i activitats prestats des de la biblioteca,
coordinant els treballs a realitzar i atenent als seus usuaris/àries.
Fixar les directrius operatives a seguir pels diferents llocs de treball assignats
determinant objectius a assolir i establint els criteris per tal d'avaluar els resultats,
controlant periòdicament l'acompliment dels objectius amb els/les responsables.
Gestionar els recursos econòmics, elaborant pressupostos i portant el control de la
comptabilitat, així com els recursos humans tot facilitant la comunicació entre el
personal.
Treballar per a facilitar l’accés a la informació, donar suport a la formació i fomentar la
lectura, organitzant activitats per a potenciar-la.
Conservar i enriquir el patrimoni bibliogràfic municipal, realitzant l’increment,
recompte, actualització i reposició.
Aplicar les TIC i mitjans tecnològics par a la conservació de fons documentals, així
com de documents per al visionat i d’audició.
Dissenyar tasques d'animació i dinamització de la biblioteca mitjançant la realització
de guies de lectura, muntatge d'exposicions temàtiques, participació en tertúlies
literàries i tallers, visites escolars, etc.
Estar al corrent sobre les novetats editorials (llibres, revistes, etc.) i proposar noves
adquisicions per al fons documental.
Realitzar estadístiques i elaborar indicadors que permetin fer el seguiment de l’activitat
de la biblioteca i l’avaluació dels seus serveis.
Fer el seguiment, juntament amb el personal de la biblioteca, de l’activitat de la
biblioteca i vetllar per tal que els serveis s’ajustin a les necessitats dels usuaris/àries.
Analitzar les necessitats d’informació de la comunitat, incloses aquelles que no poden
desplaçar-se a la biblioteca, i vetllar per tal que s’hi doni resposta.
Col·laborar amb altres equipaments i serveis d’informació del municipi i cooperar amb
altres biblioteques públiques en relació amb l’intercanvi d’informació, amb el préstecs
interbibliotecari i amb l’organització d’activitats i serveis.
Assessorar i donar suport tècnic tant a nivell intern com a nivell extern proporcionant
informació sobre la matèria de la seva especialitat.
Mantenir els contactes necessaris amb altres organismes, administracions, empreses,
ciutadania, etc. així com amb altres departaments de la Corporació per tal de realitzar
adequadament les tasques assignades.
Participar en els espais de coordinació en els que estigui designat/da.
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Vetllar per la seguretat i salut en el seu lloc de treball, utilitzant adequadament els
equips relacionats amb la seva activitat, d'acord amb els procediments establerts i la
normativa vigent en matèria de prevenció de riscos laborals.
Adoptar en el tractament de dades de caràcter personal les mesures d’índole tècnica
i organitzativa establertes per la Corporació i acomplir la normativa vigent en matèria
de protecció de dades de caràcter personal, així com mantenir el deure de secret i
confidencialitat en relació a les mateixes, que subsistirà fins i tot una vegada acabada
la seva relació laboral/funcionarial amb la Corporació.
I, en general, totes aquelles de caràcter similar que li siguin atribuïdes.

3. Requisits de participació a la convocatòria
Per ser admeses en aquest procés selectiu, a més de complir amb els requisits establerts
a les bases generals aprovades en Junta de Govern Local de data 21 de març de 2022 i
que es poden consultar de forma àgil a la web municipal de l’Ajuntament de Collbató a
l’apartat corresponent a l’oferta pública d’ocupació, les persones aspirants han de complir:
a) Estar en possessió del el títol de diplomat universitari en biblioteconomia i
documentació, llicenciat universitari en documentació o títol de grau corresponent,
o en condicions d’obtenir-lo en la data en que finalitzi el termini de presentació de
les sol·licituds.
b) Tenir coneixements de llengua catalana de nivell C1. L’acreditació del requisit de
coneixements lingüístics es farà aportant, dins el termini de presentació de
sol·licituds, la documentació que deixi constància d’alguna de les situacions
exposades en 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 administracions públiques de Catalunya. En el
cas de no tenir l’ ’acreditació corresponent, l’aspirant serà convocat per a la
realització d’una prova, que en el cas de no superar-se, comportaria la seva
exclusió del procés.
El compliment de les condicions i els requisits exigits per poder participar en aquest
procés selectiu s’ha de produir en la data d’acabament de presentació de sol·licituds i
mantenir-se fins a la formalització de la contractació.
4. Publicitat de les bases i de la convocatòria
Les bases de la convocatòria seran publicades íntegrament al Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona, a l’e-tauler i a la web municipal de l’Ajuntament de Collbató, així
com un extracte al DOGC i al BOE.
5. Presentació de sol·licituds
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Les sol·licituds per prendre part en el procés de selecció s’han de presentar a través d’una
de les opcions següents:





Per via electrònica (preferentment) mitjançant la seu electrònica de l’Ajuntament de
Collbató, utilitzant la instància genèrica i adjuntant els documents acreditatius en
format PDF.
Presencialment al Registre General de l’Ajuntament de Collbató, de dilluns a
divendres de 9 a 14 hores i dijous de 17 a 19 hores.
Mitjançant les altres formes previstes en la llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment
administratiu de les administracions públiques.

El termini per presentar sol·licituds serà de 20 dies naturals a comptar des de l’endemà
de la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya o al BOE, tenint en compte
quina d’aquestes publicacions es faci en darrera instància.
La presentació de la sol·licitud fora de termini comporta l’exclusió de l’aspirant.
Les persones aspirants que acreditin un cert grau de discapacitat han de fer constar
aquesta condició en la sol·licitud, així com les adaptacions que necessiten per a la
realització de les proves. Només es tindran en compte aquelles sol·licituds relatives a
adaptacions que tinguin relació directa amb la prova a realitzar; correspon al Tribunal
qualificador resoldre sobre l’oportunitat i concreció de l’adaptació en funció de les
circumstàncies específiques de cada prova selectiva.
Per ser admès al procés selectiu les persones aspirants hauran d’abonar la corresponent
taxa de drets de participació a processos selectius a l’Ajuntament de Collbató, que és de
26,00 €, o acreditar la seva exoneració.
Bonificacions aplicables:
-

Persones en situació d’atur, degudament acreditat abans de la finalització del termini
de presentació de sol·licituds de participació a la convocatòria: 100%
Persones majors de 45 anys abans de la finalització del termini de presentació de
sol·licituds de participació a la convocatòria: 50%
Persones amb discapacitat reconeguda igual o superior al 33%, degudament acreditat
abans de la finalització del termini de presentació de sol·licituds de participació a la
convocatòria: 50%

La taxa s’haurà de fer efectiva a través de transferència bancària al compte bancari amb
codi IBAN ES9621000057470200007405.
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No abonar la taxa dins el termini de presentació d’instàncies comportarà l’exclusió de la
persona aspirant.
En cas de no ser admès al procés selectiu aquesta taxa serà retornada. La devolució
l’haurà de sol·licitar la persona interessada fent constar el número de compte on s’ha de
fer l’abonament.
Per ser admès/sa al procés selectiu, n’hi ha prou que les persones aspirants
manifestin en la sol·licitud que compleixen totes les condiciones referides a la base
tercera, sempre referits a la data d’expiració del termini assenyalat per la presentació de
sol·licituds, i no cal que adjuntin els documents acreditatius d’aquests requisits, excepte
l’acreditació del nivell de català o castellà si s’escau, amb independència de la posterior
acreditació en finalitzar el procés selectiu.
L’autoritat convocant pot demanar, a l’efecte procedent, l’acreditació dels requisits
necessaris quan cregui que hi ha inexactituds o falsedats en les quals hagin pogut
concórrer els/les aspirants, els/les quals podran ser exclosos/es motivadament de la
convocatòria en qualsevol moment si no compleixen els requisits.
Les sol·licituds aniran acompanyades de la següent documentació:
a) Currículum de l’aspirant.
b) Fotocòpia del NIF o document acreditatiu.
c) Fotocòpia de la titulació exigida o resguard d’haver abonat els drets per a la seva
expedició.
d) Certificació acreditativa del nivell de català exigit, expedit pel centre oficial, en el
cas de trobar-se exempt de realitzar l’exercici de català.
e) Justificant pagament de la taxa o de la seva exoneració.
S’exigirà la presentació de la documentació original a les persones seleccionades, en el
moment en que siguin cridades per a la seva contractació.
Una vegada finalitzada la fase d’oposició, les persones aspirants que l’hagin superat, i
per tal de portar a terme la fase de concurs, hauran d’acreditar documentalment els mèrits
que es desitgin al·legar, en el termini màxim de 5 dies hàbils des de la publicació de la
qualificació de la última prova, sense que el Tribunal Qualificador pugui valorar d’altres
que no s’hagin acreditat documentalment i segons els criteris que s’estableixin a les bases
específiques.
Les persones aspirants donen el seu consentiment al tractament de les dades de caràcter
personal que són necessàries per prendre part en la convocatòria corresponent i per la
resta de la tramitació dels procediments selectius, d’acord amb la normativa vigent i,
especialment, la Llei orgànica de protecció de dades.
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La documentació entregada juntament amb les sol·licituds es custodiarà al departament
de Recursos Humans de l’Ajuntament durant el període d’un any. Passat aquest termini
la documentació serà destruïda o retornada a l’interessat prèvia sol·licitud.
6. Admissió d’aspirants
Finalitzat el termini de presentació d’instàncies, el President de la Corporació, o l’autoritat
en qui hagi delegat, dictarà resolució en un termini màxim d’un mes, aprovant la llista de
persones admeses i excloses, amb la indicació dels motius d’exclusió. La resolució es
publicarà al tauler electrònic d’edictes de l’ajuntament, a la web municipal i al DOGC,
sense perjudici que l’esmentada publicació es pugui substituir per una notificació personal
a cadascuna de les persones aspirants. En la mateixa resolució es determinarà el lloc,
data i l’hora del començament de les proves, així com la designació dels membres del
tribunal.
Es concedirà un termini de 10 dies naturals per a subsanacions o possibles reclamacions.
Si no s’hi presenten esmenes es considerarà elevada a definitiva la llista de persones
admeses i excloses i no caldrà torna-la a publicar. Si s’accepta alguna reclamació, es
procedirà a notificar-la al recurrent en els termes que estableix la Llei 39/2015. Tot seguit
s’esmenarà la llista de persones admeses i excloses i l’esmena es publicarà al tauler
electrònic, a la web municipal i al DOGC.
Les al·legacions presentades es resoldran en un període màxim d’un mes després de la
finalització del termini per a la presentació d’instàncies. Transcorregut aquest termini
sense que s’hagi dictat resolució, les al·legacions s’entenen desestimades.
7. Tribunal Qualificador
D’acord amb l’article 60 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual
s’aprova el text refós de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, l’òrgan de selecció serà
col·legiat, sense que pugui comptar entre els seus membres personal d’elecció o de
designació política, ni personal interí o eventual, i estarà format per personal de
l’Ajuntament de Collbató i/o d’altres Ajuntaments o Organismes Públics.
El Tribunal qualificador serà d’un mínim de tres membres i tindrà la següent composició,
sempre amb un número imparell de membres:




President/a: un funcionari/ària de carrera o personal laboral fix de l’Ajuntament de
Collbató o, en el seu defecte, d’un altre ajuntament.
Vocals: seran funcionaris de carrera o personal laboral fix de les Administracions
Públiques que compleixin els requisits de professionalitat i d’imparcialitat per poder
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formar part d’un òrgan de selecció. Dels vocals designats almenys un ho serà a
proposta de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya
La Secretaria del Tribunal podrà recaure en un dels membres del Tribunal o en un
funcionari de l’Ajuntament, en aquest darrer supòsit actuarà amb veu però sense vot.
La designació nominal dels membres, que inclourà la dels respectius suplents, es
publicarà al tauler electrònic juntament amb la llista d’admesos i exclosos.
El Tribunal podrà disposar d’algun especialista en la matèria, designat únicament per
assessorar tècnicament en el procés, amb veu però sense vot.
L’abstenció i 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.
El Tribunal no pot constituir-se ni actuar sense l’assistència de la majoria absoluta dels
seus membres, siguin titulars o suplents.
El Tribunal pot disposar la incorporació a les seves tasques d’assessors/es especialistes,
per a totes o algunes de les proves. En aquest sentit i de conformitat amb les previsions
del Decret 161/2002, d’11 de juny, sobre l’acreditació del coneixement del català en els
processos de selecció de personal i de provisió de llocs de treball a les administracions
públiques de Catalunya, es nomenarà una persona perquè assessori el tribunal
qualificador, la qual actuarà amb veu i sense vot.
Els membres del Tribunal meritaran les assistències que determina el RD 462/02, de 24
de maig, classificant l’òrgan de selecció segons la classificació que determina aquest
Decret.
8. Desenvolupament del procés selectiu
El procés selectiu s'efectuarà en dues fases diferenciades: la primera d’oposició amb
diverses proves successives, totes eliminatòries, i la segona de concurs.
Les persones aspirants seran convocades per a cada exercici en crida única, i en cas de
no comparèixer seran exclosos de la prova i, conseqüentment, de la selecció, llevat de
casos de força major, degudament justificats i valorats lliurement pel Tribunal.
Si a causa d’una situació degudament acreditada d’embaràs de risc o de part, o per trobarse en situació de quarantena pel Covid, alguna de les persones aspirants no pogués
completar el procés selectiu o realitzar algun exercici del mateix, la seva situació quedarà
condicionada a la finalització del procés i a la superació de les fases que hagin quedat
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aplaçades. La realització d’aquestes proves no podrà comportar una demora que
menyscabi el dret de la resta de les persones aspirants a una resolució del procés
ajustada a temps raonables, el que haurà de ser valorat pel tribunal qualificador. En
qualsevol cas, la realització d’aquestes proves tindrà lloc abans de la publicació de la llista
d’aspirants que hagin superat el procés selectiu.
A efectes d’identificació de les persones aspirants, hauran de concórrer a cada exercici
amb el DNI o similar.
Una vegada iniciat el procés selectiu, les puntuacions obtingudes per les persones
aspirants es publicaran al tauler d’anuncis i edictes electrònic de la corporació, i a la web
municipal.
L’anunci de la data d’inici de les proves es farà amb tres dies d’antelació mínima
considerant compatible la celebració de diverses proves del procés en un sol dia, en virtut
del principi d’economia processal. En aquests casos la correcció de l’exercici posterior
quedarà condicionada a la superació de l'anterior quan aquests siguin eliminatoris.
El tribunal pot decidir si alguna o totes les proves corresponents es faran de manera
telemàtica.
Fase d’OPOSICIÓ
Constarà d’una sèrie de proves de caràcter obligatori i eliminatori:
1ª.- Prova de coneixements de la llengua catalana
En tots els processos selectius per accés a la funció pública de l’Ajuntament de Collbató
es realitzarà una prova de coneixements de català. La qualificació d’aquest exercici serà
de persona apta o no apta, i les que siguin considerades no aptes restaran eliminades del
procés. Restaran exemptes de realitzar aquesta prova totes les persones aspirants que
hagin acreditat documentalment estar en possessió del certificat de coneixements de
llengua catalana del nivell que s’assenyali en la corresponent base específica.
2ª.- Prova de coneixements de la llengua castellana
En tots els processos selectius es durà a terme una prova obligatòria de coneixements
de castellà per a les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola. El
resultat d’aquesta prova serà de persona apta o no apta, i les que siguin considerades no
aptes restaran eliminades del procés. Restaran exemptes les persones aspirants que
acreditin documentalment una de les opcions següents:
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a) Certificat conforme ha cursat la primària, la secundària i el batxillerat, si s’escau,
a Espanya
b) Diploma d’espanyol que estableix el Reial decret 1137/2002, de 31 d’octubre,
modificat pel Reial Decret 264/2008, de 22 de febrer, o equivalent, o certificació
acadèmica que acrediti haver superat totes les proves dirigides a l’obtenció
d’aquest
c) Certificat d’aptitud en espanyol per a persones estrangeres expedit per les escoles
oficials d’idiomes
d) Haver cursat en llengua castellana els estudis conduents a l’obtenció de la titulació
requerida com a requisit d’accés
3ª.- Proves teòriques i pràctiques
Constarà de dues proves diferenciades, una de caràcter teòric i una segona de caràcter
pràctic.
PRIMERA PROVA:
Un qüestionari tipus test o de preguntes curtes amb resposta concisa, relacionades amb
el temari general annex, que tindrà caràcter obligatori i eliminatori, i es valorarà amb una
puntuació màxima de 20 punts, sent serà necessari obtenir un mínim de 10 punts per
superar-lo.
Hi haurà un total de 50 preguntes, on les respostes correctes sumaran 0,4 punts, les
respostes incorrectes descomptaran 0,1 punts només en el cas que siguin preguntes tipus
test, i les preguntes no contestades no descomptaran.
Les persones que no superin aquesta prova obtenint la puntuació mínima de 10 punts
seran declarades no aptes i eliminades del procés.
SEGONA PROVA:
Consistirà en la realització d’un o més supòsits pràctics relacionats amb les funcions dels
llocs de treball a proveir segons el contingut del temari específic annex.
Aquesta prova tindrà caràcter obligatori i es valorarà amb una puntuació màxima de 47
punts, sent necessari obtenir un mínim de 23’5 punts per superar-la.
Les persones que no superin aquesta prova obtenint la puntuació mínima de 23’5 punts
seran declarades no aptes i eliminades del procés.
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El temps per a desenvolupar les proves el determinarà el Tribunal abans de l’inici de les
mateixes.
La puntuació final de la fase d’oposició serà la suma del total obtingut en cada una de les
dues proves.
Fase de CONCURS
La fase de concurs no té caràcter eliminatori ni cap puntuació mínima, i consistirà en una
valoració de mèrits i en la realització d’una entrevista competencial i curricular relacionada
amb les funcions dels llocs de treball a proveir.
La valoració de mèrits i de l’entrevista només serà aplicable a les persones aspirants que
superin la fase d'oposició, i la entrevista es podria realitzar tant de forma presencial com
per mitjans telemàtics.
1. Valoració de mèrits
Les persones aspirants que hagin superat la fase oposició tindran un termini de 5 dies
hàbils, a comptar des de l’endemà de la publicació dels resultats de la fase oposició al
tauler electrònic de la corporació, per presentar l’acreditació de mèrits a valorar.
Només es valoraran aquells mèrits que hagin estat obtinguts fins a la data de presentació
d’instàncies per participar al procés selectiu.
La puntuació màxima que es podrà assolir en la valoració dels mèrits serà de 24 punts,
d’acord amb el següent barem:
1. Experiència professional fins a un màxim de 13 punts i de conformitat amb
l’escala següent, tenint en compte la puntuació per any treballat, i puntuant-se
proporcionalment els períodes inferiors a l’any:
Concepte
Serveis prestats a l’Administració Local amb adscripció mínima del grup A2
Serveis prestats a altres Administracions Públiques amb adscripció mínima
del grup A2
Experiència al sector privat en llocs de treball de naturalesa anàloga a la
plaça objecte de la convocatòria
Experiència al sector públic o privat en llocs de treball de naturalesa inferior
a la plaça objecte de la convocatòria

Punts
1
0,75
0,5
0,3
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L’experiència s’acredita amb la següent documentació:






L'experiència professional en les administracions o empreses del sector públic:
certificació de l’òrgan competent amb indicació expressa de l’escala i subescala o
categoria professional desenvolupada, funcions, període de temps, règim de
dedicació i experiència adquirida.
L’experiència professional a l’empresa privada: informe de vida laboral actualitzat,
juntament amb els contractes laborals o certificats d’empresa per justificar les
funcions.
L’experiència com a empresaris/àries individuals i professionals: informe de vida
laboral actualitzat, per justificar les dates reals dels períodes contractats, juntament
amb l’alta/baixa a la declaració censal/IAE per justificar si l’activitat és rellevant per a
la convocatòria en curs, les declaracions trimestrals de l’IRPF, l’IVA, o bé la declaració
anual dels esmentats impostos per justificar l’existència real d’activitat empresarial i
la totalitat del seu volum econòmic.

Els serveis prestats a les administracions públiques en qualitat de personal eventual de
confiança no es valoren.
L’antiguitat i els serveis prestats a l’entitat convocant no caldrà que s’acreditin
documentalment i s’admetran i valoraran en base a les dades dels expedients personals
de les persones aspirants.
El temps treballat a jornada parcial serà computat proporcionalment.
2. Formació i perfeccionament amb relació directa amb el lloc objecte de la
convocatòria, fins a un màxim de 11 punts, d’acord amb l’escala següent:
2.1. Realització de cursos, jornades i seminaris de formació i perfeccionament
impartits o homologats per centres oficials que tinguin relació directa amb les
activitats a desenvolupar en la plaça en qüestió, d’acord amb el següent detall:
Cursos
Cursos de més de 300 hores

Punts
1,25

Cursos de 40 a 299 hores

1

Cursos de 30 a 39 hores

0,75

Cursos de 20 a 29 hores

0,5

Cursos de menys de 20 hores

0,25

2.2. Per titulació superior a l’exigida a la convocatòria, que el Tribunal consideri
relacionada amb les funcions i tasques de la plaça objecte de la convocatòria:
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Punts

Llicenciatura o grau universitari

1,5

Màster, post-grau o doctorat

1’5

2.3. En cas d’estar en possessió del Certificat ACTIC d’acreditació de competència
en tecnologia de la informació i comunicació expedit per la Generalitat de
Catalunya, o certificats similars com el COMPETIC, s’assignarà la següent
puntuació, valorant només el curs de nivell superior en el cas de la presentació
de varis certificats.
Certificat tecnològic

Punts

Nivell bàsic

0,25

Nivell mitjà

0,5

Nivell avançat

0,75

2.4. Realització de cursos d’idiomes i/o certificacions o títols oficials dels mateixos,
impartits o homologats per centres oficials:
Cursos o Certificat
Títol oficial

Punts
0,75

Cursos de 40 a 299 hores

0,5

Cursos de 30 a 39 hores

0,35

Cursos de menys de 30 hores

0,25

La formació realitzada es podrà acreditar a partir de les titulacions o certificats formatius
emesos pel centre corresponent, i només es tindran en compte aquelles titulacions o
cursos que no corresponguin amb els requisits bàsics per optar a la convocatòria. En el
mateix sentit, els mèrits insuficientment justificats no seran valorats
2. Entrevista competencial i curricular
Per tal de comprovar les condicions especifiques exigides pel desenvolupament dels llocs
de treball a proveir, es mantindrà una entrevista amb les persones candidates. Per
realitzar la mateixa, el Tribunal podrà comptar amb persones tècniques especialitzades i
la valoració de l’entrevista serà màxim de 9 punts.
L’entrevista versarà sobre la valoració del conjunt del currículum de l’aspirant, la seva
experiència laboral, les tasques desenvolupades, així com les funcions a desenvolupar
als llocs de treball que s’han de proveir una vegada resolta la convocatòria.
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Les entrevistes es podran practicar tant per mitjans telemàtics com de forma presencial,
garantint la igualtat de totes les persones aspirants. La crida per fer les l’entrevistes es
podrà realitzar mitjançant telèfon o correu electrònic aportat per les persones aspirants, o
a través del mateix anunci on es publiquin els resultats de la fase d’oposició.
9. Llista de persones aprovades i constitució de borsa de treball
Finalitzades les fases d’oposició i de concurs, el resultat definitiu de cada persona aspirant
correspondrà a la suma de la puntuació d’ambdues fases.
Una vegada es disposi de la qualificació de les persones aspirants, el Tribunal farà públic
al tauler electrònic d’anuncis i edictes (e-tauler), i a la web municipal, la relació de
persones aprovades per ordre de puntuació final i efectuarà la proposta de contractació
a l’òrgan competent de la persona que hagi obtingut la puntuació més alta en base al
número de places ofertades a la convocatòria.
En qualsevol cas, no podran ser contractades un número de persones superior al de les
places convocades.
Les persones proposades hauran de presentar a l’àrea de Recursos Humans de
l’Ajuntament, en el termini de vint dies naturals a partir de l’endemà de l’exposició de la
llista de persones aprovades i sense requeriment previ, els documents acreditatius de les
condicions de capacitat i dels requisits exigits que es detallen a la base general segona i
a la tercera d’aquestes bases específiques.
L’acreditació de posseir la capacitat funcional per a l'exercici de les tasques que pertoquin
a les places objecte de cada procés selectiu serà per mitjà d’un certificat mèdic oficial o
mitjançant revisió mèdica obligatòria davant la Mútua del Servei de Prevenció aliè
contractat per l’Ajuntament de Collbató.
La resta de persones que hagin superat el procés, tenint en compte l’ordre de puntuació
final, sumant les puntuacions obtingudes en les fases d’oposició (proves teòriques i
pràctiques) i de concurs (experiència, formació i entrevista), s’incorporaran a una borsa
de treball ordenades de major a menor puntuació. Les persones que integrin la borsa
seran cridades per ordre de puntuació correlativament, per tal de fer front a les necessitats
de contractacions temporals. La crida s’efectuarà mitjançant via telefònica, amb un màxim
de tres intents. En cas de no poder contactar amb l’aspirant cridat, es realitzarà la crida
al següent integrant de la borsa per ordre correlatiu.
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La borsa de treball tindrà una vigència de dos anys, comptats a partir de la data de
finalització del procés de selecció, i podrà ser cancel·lada en qualsevol moment per
resolució d’alcaldia.
10. Període de prova.
La persona contractada haurà de superar un període de prova de sis mesos tal com
estableixen les bases generals pels grups A2, el qual serà valorat com a apte o no apte,
i es valorarà en base a l’informe del supervisor/a que es designi o responsable del servei,
el qual haurà de tenir en consideració els següents factors:
-

Habilitats socials i de comunicació.
Compliment de les ordres i disciplina.
Iniciativa en el desenvolupament de les tasques.
Correcció en el tracte amb els ciutadans i els companys.
Disposició personal i implicació vers la feina.
Responsabilitat.
Compliment d’horaris i puntualitat.
Adaptació a l’organització.

Aquesta fase tindrà la consideració de fase final del procés selectiu. La no superació del
període de prova suposarà l’eliminació de l’aspirant i la seva exclusió de la borsa de
treball.
Aquesta contractació serà notificada a la persona interessada i publicat al Butlletí Oficial
de la Província de Barcelona.
11. Incidències
La referència per a cada aspirant, en el supòsit de consultes, seran els 3 últims números
més la lletra del document identificatiu que s’hagi presentat al procés i les seves inicials,
per garantir el respecte i la confidencialitat de les dades dels/de les aspirants.
El Tribunal està facultat per resoldre aquelles incidències o els dubtes que s’originin
durant el desenvolupament de les proves, adoptant els acords necessaris per al correcte
desenvolupament dels procés selectiu i resoldrà, també, tot allò que no estigui previst en
aquestes bases.
Per la mera concurrència als processos selectius s'entén que l’aspirant accepta
íntegrament aquestes bases, tret que, prèviament, hagi exercit el seu dret a impugnarles.
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12. Recursos
Les convocatòries, les bases generals o específiques, les llistes definitives de persones
admeses i excloses, i la contractació o nomenament poden ser impugnats per les
persones interessades, mitjançant la interposició de recurs contenciós administratiu
davant els Jutjats Contenciosos Administratius de Barcelona, en el termini de dos mesos
a comptar de l’endemà de la seva publicació. De forma potestativa es pot interposar
recurs de reposició davant l’Alcalde-President de l’Ajuntament, en el termini d’un mes a
comptar de l’endemà de la seva publicació o notificació.
Contra els actes de tràmit del Tribunal Qualificador que decideixen directament o
indirectament el fons de l’assumpte, que determinen la impossibilitat de continuar en el
procés selectiu, que produeixen indefensió o perjudici irreparable als drets i interessos
legítims, les persones interessades poden interposar recurs d’alçada davant l’AlcaldePresident de la Corporació, en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la publicació
en el tauler d’anuncis i edictes electrònic o notificació individual.
ANNEX I
Temari General
1. La Constitució espanyola: estructura, contingut i principis. Els drets fonamentals i les
llibertats públiques.
2. L'Administració local. La Llei de bases del règim local. Regulació del règim local a
Catalunya. Organització i competències municipals. Òrgans de govern dels municipis
de règim comú. El Ple: composició i funcions. La Junta de Govern Local. L'Alcalde.
Elecció. Competències. Els Tinents d'Alcalde
3. L'Estatut d'autonomia de Catalunya: estructura i contingut. Drets i deures de la
ciutadania. Principis rectors. Garanties dels drets estatutaris.
4. L’acte administratiu. Forma i motivació. Eficàcia dels actes administratius. Notificació
i publicació. La competència administrativa. Delegació. Avocació.
5. Procediment administratiu: Inici, instrucció i finalització. Interessats en el procediment.
Revisió dels actes administratius: causes de nul·litat i anul·labilitat. Procediments de
revisió. Recursos administratius.
6. Exercici del dret d’accés a la informació pública. Transparència activa – portal de la
transparència de l’Ajuntament. Registre de grups d’interès. Codi de bona conducta.
Cartes de serveis.
7. Comunicacions i notificacions electròniques. Transmissions de dades entre
Administracions Públiques. Esquema nacional d’Interoperabilitat i Esquema Nacional
de Seguretat. La Seu Electrònica. Serveis de tramitació de la Seu. Informació
disponible a la Seu.
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8. Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic: Disposicions generals.
Dels òrgans de les Administracions Públiques: Abstenció i recusació. De la
responsabilitat patrimonial de les Administracions Públiques.
9. El pressupost municipal. Procediment d’elaboració. Contingut dels pressupostos
municipals. Estructura dels estats d’ingressos i despeses. Modificacions de crèdits.
10. L'estatut bàsic de l'empleat públic: El personal al servei de les administracions
públiques. Tipus de personal i sistemes d’ordenació dels recursos humans.
11. Igualtat efectiva entre dones i homes: Principis d’actuació dels poders públics.
Funcions dels ens locals a Catalunya. Contractació del sector públic. Plans d’igualtat
i accions transversals.
12. Principis de la tributació local. Imposició i ordenació dels tributs locals: ordenances
fiscals: Contingut, elaboració, publicació i publicitat.
Temari Específic
13. La contractació administrativa. Principis bàsics de la normativa sobre contractació
administrativa. Classificació dels contractes. L’expedient de contractació. Formes
d’adjudicació. El contracte menor.
14. Ordenances i reglaments de les entitats locals: concepte, classes, procediment
d’elaboració i aprovació.
15. L'activitat de foment en l'àmbit de la biblioteca. Definició. Marc Normatiu. La
subvenció. Procediments de concessió de subvencions. Fases i gestió de les
subvencions
16. La prestació de serveis públics. El servei públic. Models de gestió dels serveis públics:
gestió directa i gestió indirecta.
17. El pressupost General de les Entitats locals. Estructura pressupostària. Elaboració i
aprovació: especial referència a les bases d'execució del Pressupost. La pròrroga del
Pressupost. Les modificacions de crèdit: concepte, classes i tramitació.
18. Qualitat i cartes de servei
19. Definició, funcions i objectius de la biblioteca pública segons la Unesco i l'IFLA
20. El Sistema Bibliotecari de Catalunya. Legislació vigent, definició i estructura. Els
diferents tipus de serveis bibliotecaris i les seves funcions.
21. El Sistema de Lectura Pública de Catalunya. Legislació vigent, marc competencial i
estructura. Els diferents tipus de serveis bibliotecaris i les seves funcions.
22. La planificació territorial de la biblioteca pública a Catalunya: els estàndards
bibliotecaris. Aplicació del Mapa de lectura pública a Catalunya.
23. La Xarxa de Biblioteques Municipals de la demarcació de Barcelona. Organització i
treball cooperatiu. La funció de la Gerència de Serveis de Biblioteques. Principals
línies estratègiques.
24. L’evolució del concepte de biblioteca pública en els últims anys: canvis en la
concepció dels recursos, els espais i els serveis.
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25. El servei bibliotecari en xarxa. La biblioteca central urbana i les biblioteques de
proximitat. La biblioteca central comarcal i les biblioteques del seu territori.
26. Els serveis bibliotecaris en zones amb baixa concentració demogràfica a Catalunya.
27. La biblioteca pública i el treball en l’àmbit local. La seva activitat en el marc de les
polítiques municipals. Cooperació amb altres agents del territori.
28. L’impacte social de la biblioteca pública a la comunitat. Vinculació amb l’Agenda 2030
i els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS).
29. La biblioteca inclusiva: arquitectura i espais, serveis i recursos
30. Els serveis bibliotecaris en entorns multiculturals.
31. El foment de la lectura a la biblioteca pública. Planificació, organització i conducció
d’activitats. La biblioteca com agent cultural.
32. La prescripció lectora a la biblioteca. Coneixement del mercat editorial a Catalunya i
recursos per a la recomanació de llibres.
33. Millorar la comprensió lectora i l’hàbit lector des de la biblioteca. La promoció de la
lectura per a persones amb dificultats lectores. El paper de la biblioteca pública com
a agent d’aprenentatge i formació.
34. Els projectes d’innovació participativa a les biblioteques públiques: els bibliolabs,
makerspaces, etc. Cooperació amb la comunitat i participació de la ciutadania.
35. El servei de préstec a les biblioteques públiques. La incorporació de l’autoservei. El
préstec interbibliotecari.
36. Serveis bibliotecaris per a infants. Espais, recursos i dinamització. Cooperació amb
els centres d’ensenyament.
37. Els joves i la gent gran a la biblioteca pública. Espais, activitats, recursos i serveis.
Comunicació, cooperació i participació.
38. La biblioteca pública en l'entorn virtual: serveis i continguts.
39. El servei d'informació a la biblioteca pública: objectius, abast i accés. El paper de la
biblioteca com a mediadora entre la informació i l’usuari.
40. La informació local a la biblioteca pública: serveis, recursos i difusió. Coordinació amb
altres serveis municipals.
41. L’evolució de la col·lecció de la biblioteca pública: dels fons bibliogràfics a l’accés a
continguts digitals. Els llibres electrònics a les biblioteques. Plataformes de préstec.
42. La biblioteca expositiva: promoció de la col·lecció i màrqueting de continguts.
43. Modalitats d’adquisició del fons: compra, donació, intercanvi, dipòsit i recursos
gratuïts.
44. La política de desenvolupament de la col·lecció. Criteris i instruments per a la selecció,
la conservació i l’esporgada.
45. L'especialització de la biblioteca: fons especials i recursos d'interès local. La col·lecció
local a la biblioteca pública
46. L’aplicació de la normativa sobre propietat intel·lectual a la biblioteca pública i el paper
de les entitats de gestió. Els drets d’imatge a les biblioteques públiques.
47. L’accés a la informació: catalogació, indexació i classificació. Directrius i eines
utilitzades a Catalunya. Reptes de futur.
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48. La gestió de la informació digital. Tipus de documents i formats. Sistemes de
descripció i metadades
49. El lloc web de la biblioteca: disseny, contingut, usabilitat i posicionament .
50. Gestió de les xarxes socials a les biblioteques: objectius i avaluació. Característiques
i avantatges. Màrqueting i comunicació a la biblioteca pública. El pla de màrqueting:
definició, objectius i contingut
51. El coneixement de l’entorn, els públics i els usuaris de la biblioteca pública: mètodes
quantitatius i qualitatius. Els estudis d’usuaris.
52. El reglament del servei i les normatives d’ús com a eines de suport a la prestació dels
serveis: elaboració, aprovació i difusió.
53. Les biblioteques a l'era d'Internet: el posicionament i les directrius de l'IFLA sobre l’
accés a la informació i l’ alfabetització digital.
54. Definició de projectes de digitalització. Criteris de selecció de fons per digitalitzar,
planificació i protocols tècnics. Principals repositoris digitals en l'àmbit català, objectius
i característiques
55. L'accés obert, les llicències Creative Commons i la reutilització de la informació en el
context de les biblioteques. Origen, concepte, objectius, descripció i aplicació.
56. La cura de continguts a les biblioteques: definició i aplicacions. La difusió de la
Viquipèdia a les biblioteques i la incorporació de nous continguts relatius a les
biblioteques.
57. Els espais de la biblioteca pública: distribució i organització en funció de la diversitat
d'usos. Tendències de futur.
58. El perfil del professional de la informació en l’àmbit de la biblioteca pública.
Coneixements i competències. Recursos per a la formació permanent. L’atenció a
l’usuari: habilitats de comunicació i resolució de conflictes.
59. L'organització del treball en equip a la biblioteca.
60. Marc ètic professional. El Codi deontològic del COBDC. Normativa i protocols
específics per als diferents col·lectius.”

Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar recurs
contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, en el
termini de dos mesos a comptar des del dia hàbil següent al de la seva notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el
mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des del dia hàbil següent
al de la seva notificació.
No obstant es podrà interposar qualsevol altre recurs
consideri oportú, en defensa dels seus interessos.
Collbató, a la data de la signatura electrònica

o reclamació,

que
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L’Alcalde President,

Miquel Solà Navarro
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