
  Número 152

Butlletí Oficial de la Província de Lleida Dimarts, 9 d’agost de 2022

Número de registre 6742

AJUNTAMENT DE VILANOVA DE BELLPUIG

Bases i convocatòria procés de selecció Tècnic/a auxiliar biblioteca

Edicte pel que es dona publicitat a la convocatòria i les Bases que han de regir el procés de selecció per la
provisió d’una plaça de Tècnic/a Auxiliar de Biblioteca de l’Ajuntament de Vilanova de Bellpuig.

Per Decret d’Alcaldia núm. 62/2022 de data 5 d’agost de 2022 s’ha resolt el següent:

Primer. Convocar el  procés de selecció per proveir mitjançant el  sistema de concurs-oposició torn lliure
d’una plaça vacant de tècnic/a Auxiliar Bibliotecari/a, grup de classificació C, subgrup C1 i  nivell  14 de
complement de destinació, de la plantilla de personal laboral fix de l’Ajuntament de Vilanova de Bellpuig,
destinada a la Biblioteca municipal Glòria Tudela.

Segon. Aprovar les Bases específiques que han de regir el procés de selecció objecte de Convocatòria, el
text del qual s’annexa a continuació, amb previsió de constitució de borsa de treball  per a la cobertura
provisional de vacants, substitucions o altres situacions temporals.

Tercer. Publicar la present Convocatòria i les Bases específiques en el BOP de Lleida, el DOGC, el Tauler
d’Anuncis de l’Ajuntament i la Web municipal.

“Bases reguladores del procés de selecció per a la provisió, mitjançant el sistema de concurs-oposició lliure,
d’una  plaça  de tècnic/a  auxiliar  de  biblioteca  de  la  plantilla  de personal  laboral  fix  de  l’ajuntament  de
Vilanova  de  Bellpuig,  amb  constitució  de  borsa  de  treball  per  a  la  cobertura  provisional  de  vacants,
substitucions o altres situacions temporals

1. Objecte de la convocatòria
És objecte de la present convocatòria la regulació del procediment per a la selecció pel sistema de concurs
oposició lliure, d’una plaça de tècnic/a auxiliar de biblioteca, adscrita a la Biblioteca municipal Glòria Tudela
en règim de personal  laboral  fix,  del  grup de classificació C, subgrup C1, nivell  14 de complement  de
destinació, així com la creació d’una borsa de treball per a la cobertura temporal de vacants, substitucions o
altres situacions temporals.

2. Característiques del lloc de treball
 Àrea/departament: Àrea de Cultura. Biblioteca municipal Glòria Tudela.

 Denominació del lloc de treball: Tècnic/a auxiliar de biblioteca

 Grup i Subgrup de classificació: C1

 Complement de Destí: 14

 Jornada: 25 hores setmanals

 Distribució:

HORARI D’HIVERN

dimarts i dijous 09.00 h a 13.00 h
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16.00 h a 20.00 h

dimecres 16.00 h a 20.00 h

divendres 16.00 h a 21.00 h

HORARI D’ESTIU
Des del dia següent a la finalització del curs escolar fins el dia d’inici del següent

dimarts i dimecres 09.00 h a 15.00 h

dijous
09.00 h a 14.00 h
18.00 h a 20.00 h

divendres 09.00 h a 15.00 h

 Retribució

CONCEPTES MENSUAL PAGUES EXTRAORDINÀRIES JUNY/DESEMBRE

Salari base: C1 536,07 463,33

Compl. de destí: Nivell 14 227,11 227,11

Compl. específic 287,40 287,40

TOTAL 1.050,59 977,84

3. Funcions del lloc de treball
Relatives a la biblioteca.
1. Gestió general de la biblioteca.

2. Acollida dels nous usuaris a la biblioteca: informar dels aspectes generals del funcionament, serveis,
recursos i activitats.

3. Atendre les consultes dels usuaris.

4. Les tasques vinculades al servei de préstec individual, col·lectiu i interbibliotecari.

5. Realitzar els processos relatius al tractament dels documents per posar-los a disposició dels usuaris.

6. Organització dels  programes formatius en l’àmbit  de les tecnologies  de la informació,  adreçats als
usuaris.

7. Creació de continguts informatius i divulgació, i en el manteniment dels serveis virtuals (webs, xarxes
socials) de la biblioteca.

8. Gestió del funcionament dels equips informàtics i audiovisuals, i assessorar el públic sobre el seu ús.

9. Ordenar els documents de la biblioteca segons el sistema de classificació que s’utilitzi.

10. Promoure la millora dels serveis de la biblioteca, i  l’execució de les mesures que en aquest sentit
s’aprovin.

11. Recollida dels indicadors qualitatius i quantitatius i preparació de les estadístiques.

12. Participar en comissions tècniques, reunions, grups de treball i d’altres activitats programades per la
biblioteca, per les biblioteques de la seva zona i per l’administració competent.
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13. Gestionar els estocs i les comandes de material fungible i informàtic de la Biblioteca.

14. Gestionar els recursos econòmics, materials i, si s’escau, humans de l’equipament, amb sotmetiment a
la normativa de règim local i de funcionament intern de la Corporació.

15. Crear i executar les activitats culturals, formatives i de promoció de la lectura adequades als diferents
col·lectius d’usuaris i amb les tècniques d’animació sociocultural més adients.

16. Representar la biblioteca tant davant els responsables municipals com d’altres institucions i entitats del
municipi i impulsar la presència de la biblioteca en el municipi.

17. Elaborar el pla de comunicació de la biblioteca i desenvolupar estratègies de promoció i difusió del fons
i dels serveis de la biblioteca.

18. Vetllar  per  la  seguretat  i  salut  del  personal  i  les  persones usuàries  d’acord amb els  procediments
establerts per la Corporació i la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos laborals.

19. I en general, totes aquelles de caràcter similar que li  siguin atribuïdes i necessàries per prestar els
diferents serveis propis de la biblioteca, d’acord amb les directrius del representants de la Corporació.

Relatives a la dinamització cultural
En funció del  desenvolupament del  servei, es preveu ampliar les funcions en aquest àmbit, incloent les
tasques següents:

1. Planificació,  elaboració  i  execució  de  les  activitats  de  caire  cultural  proposades  anualment,  com
programació pròpia i en coordinació amb altres agents (Oficina Jove i joventut pla d’Urgell, Escola Marinada,
llar de gent gran…).

En aquest sentit, desenvolupament d’accions i plans per promoure i fomentar la vida cultural del municipi de
forma transversal a nivell d’edats.

2. Assistència  en  representació  de  l’Ajuntament,  quan  sigui  requerit,  en  reunions  de  treball  d’àmbit
municipal  o  supramunicipal  en  matèria  cultural,  i  de  caràcter  interdisciplinari  (formatiu,  associatiu,  de
representació…).

3. En l’àmbit de festes:
Participar activament en l’elaboració del calendari anual de festes, així com, el recolzament en l’execució de
les mateixes en cas de ser de caire cultural.

4. En l’àmbit cultural:
Planificació i coordinació dels esdeveniments culturals que sorgeixin i assistència en la preparació execució
dels mateixos.

5. Respecte a les relacions amb els/les ciutadans/es i les entitats:

Seguiment de l’àrea i suport a les seves activitats, recolzant l’execució de projectes concrets.

Elaboració d’un calendari de caràcter anual per coordinar aquestes activitats i l’ús dels espais i materials
municipals, i la corresponent actualització del mateix.
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Suport a les entitats en matèria de tramitació administrativa, com la sol·licitud i justificació de subvencions
municipals o a altres administracions o organismes (Consells Comarcals, Diputació de Lleida, Generalitat de
Catalunya,...), sol·licitud d’equipaments i material, de permisos,...per la realització de les seves activitats de
caire cultural.

6. Direcció,  coordinació  i  gestió  executiva  del  projecte  Viladona,  incloent  la  programació  (recull  de
propostes,  sol·licitud  de  pressupostos  i  enviament  dels  mateixos,  elaboració  de  l’agenda  anual,  la
comunicació en els  diferents  mitjans  físics  i  digitals),  l’execució de les  actuacions  del  programa en les
diferents  dates  establertes,  la sol·licitud i  cerca dels  mitjans  tècnics  (so i  il·luminació)  a emprar  en les
diferents actuacions.

7. Creació i difusió de material publicitari i promocional de les activitats de caire cultural, a través dels
mitjans disponibles, incloent la redacció de notes de premsa, la gestió de les xarxes socials i el contingut de
la web.

8. Col·laborar, executar i coordinar les activitats de gestió i foment de l’arxiu històric municipal, d’acord
amb les línies establertes.

4. Requisits dels aspirants
Per poder prendre part en el procés de selecció és necessari que els/les aspirants reuneixin el dia de la
finalització del termini de presentació de sol·licituds les condicions següents:

1) Tenir la nacionalitat espanyola o la dels altres estats membres de la Unió Europea o la dels estats als
quals, en virtut dels tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, els sigui
aplicable la lliure circulació dels/de les treballadors/es.

També podran ésser admesos el cònjuge, els descendents i les descendents del cònjuge, tant per ciutadans
espanyols com dels nacionals dels estats membres de la Unió Europea o dels estats als quals, en virtut de
tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per l’Estat Espanyol, els sigui aplicable la
lliure circulació de treballadors, qualsevol que sigui  la seva nacionalitat, sempre i quan els cònjuges no
estiguin separats de dret i els descendents siguin menors de 21 anys o majors d’aquesta edat però visquin a
càrrec dels seus progenitors.

Així  mateix,  podran  presentar-se  al  procés  de  selecció  les  persones  amb nacionalitat  d’estats  que  no
pertanyen a la Unió Europea, sempre que tinguin permís de residència i treball en vigor, d’acord amb la
legislació d’estrangeria aplicable.

2) Edat: haver complert 18 anys i no superar l’edat establerta per a la jubilació forçosa (65 anys).

3) Titulació: Estar en possessió de la titulació de cicle formatiu de grau mitjà, batxillerat o equivalent i estar
en  condicions  de  tenir  l’acreditació  corresponent  en  la  data  que  acaba  el  termini  de  presentació  de
sol·licituds.

En cas d’invocar un títol equivalent al que s’exigeix s’ha d’acreditar per norma legal o certificació expedida
pel Ministeri d’Educació i Ciència que ho acrediti.

En el cas de títols equivalents o d’altres estats membres de la Unió Europea, les persones aspirants hauran
d’acreditar documentalment l’equivalència o el reconeixement per l’estat espanyol.
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4) Capacitat funcional: posseir la capacitat física i psíquica necessària per a l’exercici de les funcions pròpies
de la plaça convocada i no patir cap malaltia o defecte físic que impedeixin l’exercici de les funcions pròpies
del lloc de treball que s’ha de proveir.

Les  persones amb discapacitat  que requereixen adaptacions per  a la realització de les proves,  hauran
d’adjuntar  la  condició  legal  de  discapacitat/da  amb  el  dictamen  expedit  per  l’equip  multi  professional
competent, o per l’òrgan tècnic competent, d’acord amb els termes previstos al Decret 66/1999, de 9 de
març, sobre l’accés a la funció pública de les persones amb discapacitat.

5)  No  trobar-se  sotmès  en  cap  dels  supòsits  d’incapacitat  o  incompatibilitat  previstos  en  la  normativa
reguladora sobre la matèria.

6)  Habilitació:  no estar  inhabilitat/ada per  a  l’exercici  de les funcions  públiques,  separat/ada mitjançant
expedient disciplinari del servei de qualsevol Administració pública ni trobar-se inhabilitat/da per a l’exercici
de funcions públiques.

Els candidats amb nacionalitat no espanyola hauran d’acreditar igualment que no es troben sotmesos a cap
sanció disciplinària o condemna penal que impossibiliti l’accés a la funció pública en el seu estat d’origen.

7) Acreditar coneixements de castellà: serà obligatòria només per a les persones aspirants que no tinguin la
nacionalitat espanyola.

N’estaran exempts les persones aspirants que hagin acreditat que han cursat la primària, la secundària i el
batxillerat  a  l’Estat  espanyol;  també  aquelles  que  estan  en  possessió  del  Diploma  de  nivell  superior
d’espanyol que estableix el Reial decret 1137/2002, de 31 d’octubre, o que han superat totes les proves
adreçades a la seva obtenció, o les que disposin del Certificat d’aptitud en espanyol per a estrangers expedit
per les escoles oficials d’idiomes.

Els/les aspirants que no disposin o no puguin acreditar aquest coneixements, i n’estiguin obligats, hauran
d’efectuar la prova prèvia d’aptitud de castellà en el procés de selecció.

8) Disposar, com a mínim, del nivell “C1” (anterior nivell C) de coneixement de la llengua catalana, acreditat
per la Junta de Normalització Lingüística o òrgan equivalent.

Els/les aspirants que no disposin de l’esmentat certificat o no el puguin aportar hauran d’efectuar la prova
prèvia d’aptitud de català en el procés de selecció.

9) Estar en possessió de certificat negatiu de delictes de naturalesa sexual vigent, obtingut els darrers sis
mesos a comptar fins el darrer dia del termini de presentació de sol·licituds.

Els requisits indicats anteriorment s’han de complir el darrer dia del termini de presentació de sol·licituds i
s’han de continuar complint fins a la subscripció del corresponent contracte de treball.

10) Possibilitat d’incorporació immediata.

5. Presentació de sol·licituds
- Les sol·licituds es presentaran mitjançant  instància  al Registre General de l’Ajuntament de Vilanova de
Bellpuig o mitjançant  el  servei  e-tram disponible a la seu electrònica de l’Ajuntament, segons el  model
normalitzat que consta en l’Annex 1 d’aquestes Bases, adreçada a l’Alcaldessa de l’Ajuntament.
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També es podran presentar en qualsevol de les formes establertes en l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1
d’octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions públiques, si bé en aquest cas, caldrà
que  es  trameti  còpia  de  la  sol·licitud  presentada  per  correu  electrònic  a  l’adreça
ajuntament@vilanovabellpuig.ddl.net per a la deguda constància, com a màxim el darrer dia de finalització
del termini de presentació de sol·licituds. Caldrà adjuntar la sol·licitud segellada per l’administració o oficina
de correus corresponent.

- El termini per a la presentació d’instàncies és de vint dies hàbils (20), comptats a partir de l’endemà de la
darrera publicació de la convocatòria al DOGC o al BOP de Lleida.

Les  Bases i  la  convocatòria també es  publicaran al  tauler  d’edictes  de l’Ajuntament  i  a  la  pàgina web
municipal (vilanovabellpuig.ddl.net).

-  Caldrà  que  les  persones  candidates  acreditin  documentalment,  dins  del  termini  de  presentació  de
sol·licituds,  la  totalitat  dels  requisits  de  participació  establerts  en  la  Base  4,  i  en  concret  la  següent
documentació:

1) instància segons el model normalitzat que consta en l’Annex 1 d’aquestes Bases, adreçada a l’Alcaldessa
de l’Ajuntament.

2) declaració responsable (segons model  que consta a  l’Annex 2 d’aquestes Bases) de no haver estat
separat mitjançant expedient disciplinari del servei de cap administració pública, ni de trobar-se inhabilitat
per a l’exercici de les funcions públiques.

3) fotocòpia del document nacional d’identitat o el document identificatiu corresponent a la nacionalitat que
es tingui.

4) currículum vitae, en el que constin aquells mèrits que s’al·leguin.

5) fotocòpia de la titulació exigida per participar o de l’expedient acadèmic o la documentació acreditativa
d’haver realitzat tots els estudis necessaris per a la seva expedició, amb indicació de la Convocatòria en què
es van acabar.

En el cas de presentar l’expedient acadèmic dels estudis realitzats, s’hi ha d’adjuntar també la fotocòpia del
rebut que acrediti el pagament corresponent dels drets d’expedició del títol.

Si  la  titulació  ha  estat  obtinguda  a  l’estranger,  cal  adjuntar  l’homologació  del  títol  estranger  al  títol
corresponent del Catàleg de títols universitaris oficials.

Si  la titulació ha estat  obtinguda a la Unió Europea també es pot  acreditar mitjançant  la credencial  de
reconeixement de la titulació.

6) fotocòpia del document acreditatiu de coneixements de nivell de castellà i català, si s’escau.

7) certificat negatiu de delictes de naturalesa sexual vigent, obtingut els darrers sis mesos

8) fotocòpia dels documents acreditatius de tots els mèrits al·legats.

9) informe de  vida  laboral  expedit  per  la  Tresoreria  de la  Seguretat  Social,  per  acreditar  l’experiència
professional, juntament amb els documents acreditatius del lloc de treball ocupat i tasques desenvolupades
en el cas que aquesta informació no es pugui constatar en aquest informe.
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Recordar que la sol·licitud cal  que es  presenti  acompanyada de la documentació acreditativa  tant  dels
requisits  com  dels  mèrits  que  es  declarin  (altres  titulacions,  formació  complementària,  experiència
professional,...),  ja que  de  no acreditar-se no es tindran per aportats, i  per tant, no es valoraran com a
mèrits, i tractant-se de requisits, seran causa de ser considerat exclòs/a del procés.

- En qualsevol moment del procés es pot requerir a les persones aspirants per tal que presentin original o
còpia compulsada d’una part o tota la documentació presentada, i en tot cas, caldrà presentar-la en cas de
resultar seleccionat/da.

- Els/les aspirants discapacitats/des que vulguin sol·licitar adaptacions necessàries per al desenvolupament
de les proves hauran de fer-ho constar a la sol·licitud i acreditar-ho amb la documentació corresponent.

- Amb la formalització i presentació de la sol·licitud l’aspirant dona el seu consentiment explícit al tractament
de les dades de caràcter personal que són necessàries per prendre part en la Convocatòria i per a la resta
de la tramitació dels procés selectiu, d’acord amb la normativa vigent (LOPD i Reglament europeu (UE)
679/16.

Les dades identificatives, acadèmiques i laborals de les persones participants, i els resultats de les proves
es conservaran una vegada finalitzat el procés selectiu, a fi i efecte de constituir una borsa de treball.

No obstant, en qualsevol moment es podrà demanar la supressió de les dades, deixant de formar part de
l’esmentada borsa.

- Aquest procés de selecció està exempt de taxes.

6. Admissió/exclusió de les persones aspirants
Expirat el termini de presentació de sol·licituds l’alcaldessa de la Corporació dictarà resolució per declarar
aprovades provisionalment les llistes dels aspirants admesos i exclosos, així com les persones que caldrà
que realitzin les proves prèvies de castellà i/o català, i la composició nominal del Tribunal, la qual s’exposarà
al tauler d’anuncis i a l’e-tauler de la web de l’Ajuntament (vilanovabellpuig.ddl.net) i es concedirà un termini
de cinc (5) dies hàbils per a esmenes i possibles reclamacions.

Aquesta publicació substitueix la notificació individual als interessats, d’acord amb l’article 41 de la Llei
39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Les  reclamacions  seran  acceptades  o  desestimades  per  resolució  de  l’alcaldessa  de  la  Corporació
mitjançant la qual s’aprovarà la llista definitiva que es farà pública de la mateixa forma que la provisional,
així com, el lloc, data i hora de les proves prèvies de llengües, si s’escau.

7. Publicitat
La  publicació d’aquestes  bases  i  la  convocatòria  del  procés  de selecció s’efectuarà mitjançant  inserció
d’edicte al  BOP de Lleida,  al  DOGC, al  tauler  d’anuncis  i  a  l’e-tauler  de la plana web de l’Ajuntament
(vilanovabellpuig.ddl.net).

La resta de comunicacions i resolucions relatives a aquest procés es duran a terme al tauler d’anuncis de
l’Ajuntament i a la plana web de l’Ajuntament (vilanovabellpuig.ddl.net), com aquelles que facin referència al
lloc i les dates de realització de les diferents proves i fases del procés de selecció.

8. Tribunal qualificador
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La composició del tribunal s’ha d’ajustar als principis d’imparcialitat, professionalitat, i d’especialitat i tots els
seus membres hauran de posseir un nivell de titulació i categoria professional igual o superior a l’exigit per la
plaça, tendint a garantir la paritat home-dona, estant format per 3 membres i els respectius suplents:

- President/a, designat/da pel Servei de Biblioteques

- Vocal designat/da pel Servei de Biblioteques.

- Vocal designat/da per l’Escola d’Administració Pública de Catalunya.

Un/a vocal realitzarà les funcions de Secretari/ària, cosa que s’acordarà en el moment de constitució del
Tribunal, essent algun d’entre els seus membres.

La designació nominal dels membres, que inclourà la dels respectius suplents, es publicarà en el tauler
d’edictes i l’e-tauler de la web de l’Ajuntament de Vilanova de Bellpuig, conjuntament amb la llista provisional
d’aspirants admesos i exclosos, així com la data i hora de l’inici del procés selectiu, i s’ajustarà a les regles
establertes a l’article 72 del Decret 214/1990.

Els membres del Tribunal es poden abstenir i els aspirants poden recusar-los si concorre algun dels motius
dels articles 23 i 24 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, en el termini de 5
dies comptats a partir de l’endemà de la publicació de la resolució per la qual es nomenen els membres del
Tribunal.

El  tribunal pot disposar la incorporació d’assessors especialistes amb veu però sense vot per a totes o
alguna de les proves.

La participació en el tribunal qualificador dóna lloc a la indemnització en concepte d’assistència, d’acord amb
el que estableix el Reial decret 462/2002, de 24 de maig, sobre indemnitzacions per raó del servei  i  el
Decret 138/2008, de 8 de juliol, d’indemnitzacions per raó del Servei.

De  cada  sessió  que  faci  el  tribunal  qualificador  s’ha  d’estendre  l’acta  corresponent,  signada  pel
secretari/ària, que n’ha de donar fe, amb el vistiplau del president/a, i de tots els membres.

En tot  cas,  el  funcionament  del  Tribunal  qualificador  s’ha d’adequar  a  les  normes  pròpies  dels  òrgans
col·legiats contingudes a la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.

Els dubtes o reclamacions que puguin originar-se amb la interpretació de l’aplicació de les bases de la
present convocatòria, així com el que hagi de fer-se en els casos no previstos, seran resoltes pel Tribunal,
per majoria.

9. Procés selectiu
9.1. Proves prèvies de coneixements de llengües oficials.
Aquesta fase prèvia de coneixements de llengua catalana i/o castellana l’hauran de realitzar els aspirants
que no ho hagin acreditat prèviament segons l’establert en aquestes Bases i constarà de les següents
proves:

1. Prova de català.
Amb caràcter obligatori i eliminatori, consistirà en un exercici corresponent al nivell C1 de coneixements de
Català; la qualificació d’aquest exercici serà d’apte o no apte, restant eliminats/des del procés aquells/es
aspirants que siguin considerats/des no aptes.
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Restaran  exempts/es  de realitzar  aquesta  prova  tots  aquells/es  aspirants  que  hagin  acreditat  estar  en
possessió del certificat de coneixements de llengua catalana del nivell C1 (anterior nivell C).

2. Prova de castellà.
Els coneixements de la llengua castellana l’hauran d’acreditar aquells aspirants que no tinguin la nacionalitat
espanyola.

La  prova  de  coneixements  de  la  llengua  castellana  consistirà  en  mantenir  una  conversa,  amb  els/les
assessors/ores que el tribunal de selecció nomeni, de manera que quedi demostrat un domini suficient de
l’idioma per part de l’aspirant. La qualificació d’aquest exercici serà d’apte o no apte, restant eliminats/des
del procés aquells/es aspirants que siguin considerats/des no aptes.

Restaran  exempts/es  de  realitzar  aquesta  prova  els  aspirants  que  hagin  presentat,  juntament  amb  la
instància sol·licitant prendre part en el procés de selecció, fotocòpia compulsada d’algun dels documents
següents:

- Certificat d’aptitud en espanyol per estrangers expedit per les escoles oficials d’idiomes.

- Certificat que acrediti que s’ha cursat la primària, la secundària i el batxillerat a l’estat espanyol.

- Diploma de nivell superior d’espanyol o certificació acadèmica que acrediti que s’han superat totes les
proves adreçades a la seva obtenció.

- Aquelles persones que acreditin ser nacionals d’un estat en què el castellà és idioma oficial.

9.2. FASE D’OPOSICIÓ

Els/les  aspirants  es  convocaran  per  a  la  prova  en  una  sola  crida,  llevat  de  casos  de  força  major,
degudament acreditats i valorats pel Tribunal.

La no-presentació a les proves en el moment de ser cridat/da determinarà automàticament la pèrdua del seu
dret a participar-hi, quedant exclòs/a del procediment selectiu.

El lloc, la data i hora de les proves s’anunciaran en el Taulell d’anuncis de l’Ajuntament i a l’e-tauler de la
web municipal.

1a prova: Coneixements teòrics
Consistirà  a  respondre un qüestionari  tipus  test,  d’acord amb el  temari  general  i  específic  relacionat  a
l’Annex 3, per tal d’assegurar l’adequació de les persones participants al perfil requerit per a l’exercici de les
funcions pròpies de la plaça.

El qüestionari consistirà en 40 preguntes, cadascuna de les quals tindrà quatre possibles respostes, i només
una de correcta.

S’atribuirà  un  valor de 0,5 punts per  resposta correcta,  les no contestades no restaran i  les respostes
errònies descomptaran 0,05 punts.

El temps màxim per a realitzar-la serà de noranta minuts (90’).

Aquesta prova es puntuarà amb un màxim de 20 punts, essent eliminatòria i per a superar-la es requerirà
obtenir com a mínim 12 punts.
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2a prova: Exercici pràctic
Consistirà en la resolució d’un supòsit  de caràcter pràctic i/o preguntes curtes sobre el  temari  específic
relacionat  a  l’Annex  3  i  relacionades  amb les  funcions  i  atribucions  pròpies  de la  plaça  objecte  de  la
convocatòria, quedant a judici del Tribunal el seu contingut, característiques i forma de realització.

En aquest exercici es valoren fonamentalment la capacitat de raciocini, la sistemàtica en el plantejament i la
formulació de conclusions i el coneixement i adequada aplicació dels continguts teòrics.

La durada màxima d’aquest exercici serà determinada pel Tribunal, no podent superar dues hores.

La valoració màxima d’aquesta prova serà de 40 punts, essent eliminatòria i per a superar-la es requerirà
obtenir com a mínim 20 punts.

9.3. Fase de concurs.
9.3.1. Valoració de mèrits
El procediment de selecció de concurs consisteix en valorar, d’acord amb el barem inclòs en la convocatòria,
determinades condicions de formació, mèrits o nivells d’experiència, relacionats amb les característiques del
lloc de treball, no essent de caràcter eliminatori.

En aquesta, es valoraran pel Tribunal els mèrits i circumstàncies personals en el seu cas al·legats per les
persones  aspirants  que  hagin  superat  la  primera  fase  del  procés  selectiu  d’oposició,  en  base  a  la
documentació  acreditativa  aportada  per  aquestes  en  el  termini  de  presentació  de  llurs  sol·licituds  de
participació, i amb subjecció al següent barem:

9.3.1.1. Experiència professional en tasques pròpies del lloc de treball a desenvolupar: fins a un màxim de
11 punts

a) Per serveis prestats a l’Administració pública o entitats o empreses del sector públic en un lloc d’igual o
similar categoria i en funcions anàlogues a la plaça a cobrir: a raó de 0,25 punts/mes treballat

La prestació de serveis en aquest cas s’acreditarà mitjançant certificat emès per la Tresoreria General de la
Seguretat Social de la vida laboral i certificat de serveis prestats per part de l’administració corresponent.

b) Per serveis prestats en el sector privat en un lloc d’igual o similar categoria i en funcions anàlogues a la
plaça a cobrir: a raó de 0,20 punts/mes treballat

La prestació de serveis en aquest cas s’acreditarà mitjançant certificat emès per la Tresoreria General de la
Seguretat Social de la vida laboral, acompanyat dels contractes o fulls de nòmina.

L’experiència  professional  dels  treballadors  autònoms s’acreditarà  mitjançant  documents  acreditatius  de
l’alta com autònom en l’epígraf corresponent i  aquella documentació justificativa de la concreta activitat
realitzada, a l’objecte de demostrar la vinculació entre l’experiència i el lloc de treball ofert.

Complementàriament, es podran presentar nòmines, informes detallant les funcions i altres mitjans de prova
als efectes d’acreditar els serveis prestats i funcions desenvolupades.

Una  vegada  computat  la  totalitat  de  temps  treballat  a  valorar  en  diferents  llocs  o  centres  de  treball,
s’arrodonirà el total a mesos sencers.

9.3.1.2. Titulació acadèmica superior a l’exigida: fins a un màxim de 5 punts
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Es valoraran els títols de centres oficials que estiguin relacionats directament amb les funcions del lloc de
treball,  sempre  que  no  siguin  les  exigides  a  la  Convocatòria  o  les  de  nivell  inferior  necessàries  per
aconseguir-les:

a) Llicenciatura o grau superior universitari: 2 punts.

b) Diplomatura: 1,5 punts.

c) Postgraus o màster relacionats amb el lloc: fins a 3 punts.
c.1) Fins a 150h o 15 crèdits ETC: 1 punts
c.2) De 150h a 250 h o fins a 25 crèdits ETC: 2 punts
c.3) A partir de 250h o 25 crèdits ETC: 3 punts.

9.3.1.3. Coneixements d’altres idiomes de nivell superior a l’exigit: fins a un màxim de 3 punts
a) Català nivell C2 (antic D): 1 punts.
b) Francès o anglès B1: 1 punts.
c) Francès o anglès B2: 2 punts

Respecte el nivell de francès o anglès es tindrà en compte el nivell superior en cas d’acreditar-se més d’un
nivell.

9.3.1.4. Coneixements d’informàtica: fins a un màxim de 3 punts.
Es  valorarà únicament  a  través  del  d’acreditació  de competències  en  tecnologies  de la  informació i  la
comunicació expedit per la Generalitat (ACTIC) o certificat equivalent, es valorarà:
a) ACTIC nivell bàsic: 1 punt.
b) ACTIC nivell mitjà: 2 punts.
c) ACTIC nivell superior: 3 punts

9.3.1.5. Altres cursos formatius relacionats amb la plaça a cobrir: fins a un màxim de 5 punts
Cursos,  jornades  i  seminaris,  impartits  per  Universitats,  Instituts  o  Escoles  oficials,  relacionats  amb el
contingut funcional del lloc de treball, que depenen de l’any en que es varen realitzar es puntuaran de la
manera següent:
- cursats abans de l’any 2011:

APROFITAMENT                                                                                                                                                                                                              ASSISTÈNCIA

Durada inferior o igual a 20 hores 0,10 punts/curs 0,05 punts/curs
Durada entre 21 i 39 hores 0,20 punts/curs 0,10 punts/curs
Durada entre 40 i 59 hores 0,30 punts/curs 0,15 punts/curs
Durada igual o superior a 60 hores 0,40 punts/curs 0,20 punts/curs

- cursats a partir de l’any 2011:

APROFITAMENT                                                                                                                                                                                                              ASSISTÈNCIA

Durada inferior o igual a 20 hores 0,20 punts/curs 0,10 punts/curs
Durada entre 21 i 39 hores 0,40 punts/curs 0,20 punts/curs
Durada entre 40 i 59 hores 0,60 punts/curs 0,30 punts/curs
Durada igual o superior a 60 hores 0,80 punts/curs 0,40 punts/curs

Aquests  mèrits  cal  acreditar-los  documentalment,  mitjançant  certificats  originals  emesos  pels  òrgans
competents o fotocòpies dels títols o diplomes, en cas contrari no podran ser valorats.
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Els cursos o jornades que no tinguin acreditada la durada es valoraran com els de menys de 20 hores de
durada, i  aquells que no concretin si es refereixen a assistència o a aprofitament, es consideraran com
d’assistència.

9.3.2. Entrevista personal: fins a un màxim de 13 punts
Aquesta fase serà obligatòria i no eliminatòria, essent els aspirants convocats mitjançant publicació al tauler
d’anuncis i a la plana web de l’Ajuntament, en la que es fixarà la data i l’hora de realització. L’entrevista
s’efectuarà en crida única i les persones candidates hauran d’acreditar-se mitjançant el DNI o document
identificatiu.

La no assistència serà motiu d’exclusió del procés de selecció, llevat de casos de força major degudament
acreditats.

Les persones que, a criteri del Tribunal i en funció de la puntuació atorgada, reuneixin les millors condicions
per a desenvolupar les tasques objecte d’aquesta convocatòria, podran ser cridats/des per a la realització
d’una entrevista personal.

Aquesta  consistirà  en  mantenir  un diàleg  amb el  Tribunal  sobre qüestions  vinculades  a  les  funcions  a
desenvolupar,  les competències o habilitats  requerides i  l’experiència,  formació i  condicions dels/de les
aspirants, així com, es podrà demanar aclariments respecte a l’exercici pràctic realitzat en la fase d’oposició.

En cas d’empat, l’ordre s’establirà atenent, en primer lloc, a la persona aspirant que hagi obtingut major
puntuació en la fase d’oposició.

Si persisteix l’empat, atenent a la millor puntuació en la prova practica.

Si tot i així calgués establir un darrer criteri, serà el tribunal qui acordi un sistema objectiu de desempat.

11. Selecció de candidats
Finalitzada la qualificació definitiva dels aspirants mitjançant la suma de les puntuacions obtingudes en cada
una de les proves i dels mèrits previstos en la base anterior,  el  Tribunal elevarà a la presidència de la
corporació per a la formalització del corresponent contracte, juntament amb les actes, la llista dels aspirants
classificats de major a menor puntuació o la proposta per declarar deserta la convocatòria si es considerés
que cap dels aspirants assoleix el nivell adient per al desenvolupament del lloc de treball, la qual s’exposarà
al tauler d’anuncis i a la plana web de l’Ajuntament (vilanovabellpuig.ddl.net).

12. Presentació de documents
L’aspirant proposat haurà de presentar a la secretaria de la corporació en el termini de 2 dies hàbils, la
següent documentació:

- Originals o còpies compulsades de la documentació presentada.

- Certificat de reconeixement mèdic:

La persona proposada per  a la contractació haurà de passar obligatòriament  un reconeixement  mèdic,
realitzat  per  metges  o  metgesses  col·legiats,  per  comprovar  que no  es  detecta  en  els  o  les  aspirants
l’existència de qualsevol  afecció,  lesió o disfunció que segons el  criteri  facultatiu pugui  comprometre el
desenvolupament normal de totes i cadascunes de les funcions del lloc de treball.

Llevat  força major  impeditiva  lliurement  apreciada pel  Tribunal,  cas de no presentar  la documentació o
resultar d’aquesta que no reuneix qualsevol dels requisits exigits, l’aspirant proposat/da decaurà en tots els
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seus drets en el procediment i els derivats de la superació del procés de selecció, sens perjudici de les
possibles responsabilitats penals en les quals hagi pogut eventualment incórrer.

13. Formalització del contracte
L’Alcaldia dictarà el corresponent decret d’adjudicació de la plaça vacant segons la proposta elevada pel
Tribunal i ho notificarà a la persona interessada.

Una  vegada  efectuada  aquesta  notificació,  l’aspirant  seleccionat  haurà  d’incorporar-se  al  servei  de
l’Ajuntament en el moment en què sigui requerit/ada.

L’aspirant que injustificadament no s’incorpori al servei de l’Ajuntament perdrà tots els drets derivats del
procés de selecció i de la contractació subsegüent.

L’aspirant proposat pel Tribunal, s’incorporarà a la plaça vacant com a personal laboral fix, a través de la
formalització del corresponent contracte laboral fix.

Fins que no es formalitzi el contracte, l’aspirant no tindrà dret a cap percepció econòmica.

L’aspirant serà contractat amb un període de prova de tres (3) mesos, dins del qual es podrà produir el
cessament per causes motivades d’inadequació a les exigències professionals del lloc de treball, com

- Grau d’eficàcia i excel·lència en l’execució de les funcions i tasques encomanades.

- Grau de dedicació i disponibilitat envers el Servei.

- Coneixements específics posats en pràctica en l’acompliment de la contractació

- Intensitat, ritme i continuïtat en el treball.

14. Borsa de treball.
14.1. Funcionament de la borsa de treball
- La resta de candidats/tes que hagin superat el concurs i no hagin estat seleccionats/des constituiran una
llista d’espera per a cobrir  temporalment les vacants i/o substitucions que per causes sobrevingudes, si
l’Ajuntament ho estima convenient per raó del servei.

- Les crides per substitucions es realitzaran per estricte ordre de puntuació, i en funció de la urgència i del
servei a cobrir, el procediment podrà ser:

a) Cobertura Ordinària: s’intentarà la comunicació fins a un màxim de tres vegades en diferents moments
del dia, al telèfon i a l’adreça de correu electrònic que s’hagi facilitat.

Una vegada es comuniqui a la persona l’oferta de feina, aquesta podrà acceptar-la en un màxim de 24 h.

La renúncia habilita a la crida de la persona següent.

b) Cobertura Urgent: per aquelles situacions que es requereixi la cobertura del lloc de treball amb caràcter
urgent, s’intentarà la comunicació telefònica i a l’adreça de correu electrònic que s’hagi facilitat una única
vegada cadascuna.
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En cas de no obtenir.se resposta en el  termini  de dues hores, es passarà a contactar amb la persona
classificada en la posició següent, i el primer restarà en el mateix ordre de la borsa en que estava abans de
realitzar la crida, i així successivament.

- Realitzada la crida, la renúncia o impossibilitat d’incorporació suposarà passar al darrer lloc de la llista,
llevat que es justifiqui documentalment una situació de baixa per malaltia, risc durant l’embaràs, permís de
maternitat o paternitat, deure inexcusable públic, o raons de força major estimades per l’Administració. En
aquests darrers casos, es conservarà el lloc de la llista que s’ocupa.

En el cas que una persona hagi estat contractada per l’Ajuntament en aquest lloc de treball i causi baixa
voluntària del seu contracte de treball, perdrà la prioritat que li atorgava la puntuació i passarà a ocupar el
darrer lloc de la llista.

14.2. Inactivació voluntària
Qualsevol persona inclosa en la Borsa de treball podrà sol·licitar mitjançant instància dirigida a l’Ajuntament
la seva inactivació voluntària, per una sola vegada.

En aquest supòsit no rebran les ofertes de feina mentre es trobin en aquesta situació d’inactivitat voluntària,
sense perdre el seu lloc.

En el cas que durant la vigència de la borsa es vulgui tornar a activar la seva inclusió, caldrà comunicar-ho
mitjançant instància a l’Ajuntament.

- La vigència d’aquesta borsa s’estableix en dos anys, prorrogables.

14.3. Renúncia
Qualsevol persona inclosa en la borsa de treball podrà renunciar voluntàriament a formar-ne part mitjançant
instància dirigida a l’Ajuntament, quedant exclòs definitivament de la mateixa.

15. Protecció de dades
Als efectes previstos a la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter
personal,  i  la  resta  de  normativa  vigent  sobre  la  protecció  de  dades,  els/les  aspirants,  per  la  mera
concurrència en aquest procés selectiu donen consentiment explícit a la publicació de determinades dades
personals (DNI) en els anuncis que es puguin inserir en el BOP, tauler d’anuncis de la Corporació i web
corporativa.

Així mateix s’informa que les dades seran incorporades a un fitxer de l’Ajuntament de Vilanova de Bellpuig.
També  s’informa  que  no  seran  trameses  a  terceres  persones  i  seran  conservades  sempre  que  sigui
imprescindible o legítim per a la finalitat que es van recaptar.

En qualsevol moment, l’interessat podrà indicar la revocació del consentiment atorgat, així com exercir els
drets d’accés, rectificació o supressió, la limitació del tractament o oposar-se, així com el dret a la portabilitat
de les dades.

Totes les peticions o qualsevol petició sobre aquest  aspecte es pot fer arribar a l’Autoritat Catalana de
Protecció de dades o al Delegat de Protecció de dades de l’Ajuntament de Vilanova de Bellpuig.

16. Règim de recursos
Les presents bases i convocatòria podran ser impugnades de conformitat amb l’establert en la Llei 39/2015,
d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
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Així mateix, la Jurisdicció competent per resoldre les controvèrsies en relació amb els efectes i resolució del
contracte laboral serà la Jurisdicció Social.

Contra  la  convocatòria  i  les  seves  bases,  que  esgoten  la  via  administrativa,  es  podrà  interposar  pels
interessats recurs de reposició en el termini d’un mes davant l’Alcaldia, previ al contenciós administratiu en
el termini de dos mesos davant el Jutjat del Contenciós Administratiu de Lleida o, a la seva elecció, el que
correspongui al seu domicili, a partir de l’endemà al de publicació del seu anunci en el Butlletí Oficial de la
Província  (article  46  de  la  Llei  29/1998,  de  13  de  juliol,  Reguladora  de  la  Jurisdicció
Contenciós-Administrativa).

En el no previst a les bases serà aplicable el Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova el
text únic de la Llei de la Funció Pública de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, el Reglament del
Personal al Servei de les Entitats Locals aprovat pel Decret 214/1990, de 30 de juliol; el Text Refós de la Llei
de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, aprovat pel Reial decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre; el Text
Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril;
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases del Règim Local; el Text Refós de les disposicions legals vigents en
matèria de Règim Local aprovat pel Reial decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril; el Text Refós de la Llei
de l’Estatut dels Treballadors aprovat per Reial decret Legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre.

Annex 1
Sol·licitud  de  participació  en  el  procés  de  selecció  per  a  la  provisió,  mitjançant  el  sistema  de
concurs-oposició lliure, d’una plaça de tècnic/a auxiliar de biblioteca de la plantilla de personal laboral fix de
l’ajuntament de Vilanova de Bellpuig, amb constitució de borsa de treball

Dades personals (obligatòries)

Cognoms, nom

DNI o document identificatiu

Adreça de residència

Adreça a efectes de notificacions

Telèfon/s (mòbil, obligatori)

Correu electrònic

D’acord  amb la  Llei  11/2007,  de 22  de  juny,  d’accés  electrònic  dels  ciutadans  als  serveis  públics,  en
qualsevol moment de tramitació de l’expedient, en cas que així es desitgi, es pot optar per la notificació
efectuada per mitjans electrònics.

Exposo:

1) Que estic en possessió de la titulació requerida.

2) Que d’acord amb allò que determinen les Bases que regeixen la convocatòria,

a)  acredito disposar, com a mínim, del nivell “C1” de coneixement de la llengua catalana

b)  no tenint la nacionalitat espanyola, acredito els coneixements de castellà suficients

3) Que conec i reuneixo les condicions establertes en la Base 4a d’aquesta convocatòria, el que declaro
sota jurament o promesa.
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4) Que adjunto a la present sol·licitud la documentació exigida a les referides bases per participar en el
procés selectiu convocat.

Per tot l’exposat, sol·licito:

Ésser admès/a per a participar en la convocatòria per a cobrir una plaça de tècnic/a auxiliar de biblioteca de
la plantilla de personal laboral fix de l’ajuntament de Vilanova de Bellpuig, segons les Bases aprovades que
declaro expressament conèixer.

A................................., .................. de......................................................................................................de 2022

(signatura)

Clàusula de protecció de dades
En virtut de la normativa de Protecció de dades de caràcter personal, per la present ens autoritza a què les
dades  personals  facilitades  siguin  incorporades  en  un  fitxer  denominat  expedients  responsabilitat  de
l’Ajuntament de Vilanova de Bellpuig, amb seu social al carrer Doctor Gassol, 1, 25264, Vilanova de Bellpuig

La finalitat d’aquest tractament és la de gestionar la seva petició. Aquestes dades no seran trameses a
terceres persones i seran conservades sempre que sigui imprescindible o legítim per a la finalitat que es van
captar.

En qualsevol cas, podrà indicar la revocació del consentiment atorgat, així com exercitar els drets d’accés,
rectificació o supressió, la limitació del tractament o oposar-se, així com també el dret a la portabilitat de les
dades. Aquestes peticions caldrà que es facin arribar a l’Ajuntament de Vilanova de Bellpuig.

Amb tot, també té el dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades o
qualsevol altra qüestió que consideri pertinent al Delegat de Protecció de dades d’aquest Ajuntament.

Il·lma. Sra. Alcaldessa de l’ajuntament de Vilanova de Bellpuig

ANNEX 2
Declaració responsable

Procés de selecció per a la provisió, mitjançant el sistema de concurs-oposició lliure, d’una plaça de tècnic/a
auxiliar de biblioteca de la plantilla de personal laboral fix de l’ajuntament de Vilanova de Bellpuig, amb
constitució de borsa de treball

Cognoms, nom

DNI o document identificatiu

Declara sota la seva responsabilitat:

A)  No trobar-se  sotmès  en  cap  dels  supòsits  d’incapacitat  o  incompatibilitat  previstos  en  la  normativa
reguladora sobre la matèria.

B)  No estar  inhabilitat/ada  per  a  l’exercici  de les  funcions  públiques,  separat/ada  mitjançant  expedient
disciplinari del servei de qualsevol Administració pública ni trobar-se inhabilitat/da per a l’exercici de funcions
públiques.
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C) posseir  la capacitat  física i  psíquica necessària per  a  l’exercici  de les funcions  pròpies  de la plaça
convocada i no patir cap malaltia o defecte físic que impedeixin l’exercici de les funcions pròpies del lloc de
treball que s’ha de proveir.

D) No  haver  estat  condemnat/da  per  cap  delicte  o,  en  el  cas  d’haver-ho  estat,  tenir  extingida  la
responsabilitat penal i cancel·lats els antecedents penals, o haver demanat, si s’escau, la seva cancel·lació.

I per deixar-ne constància, signo la present declaració a........................., a ....................................... de 2022.

(signatura)”

ANNEX 3
Temari

Procés de selecció per a la provisió, mitjançant el sistema de concurs-oposició lliure, d’una plaça de tècnic/a
auxiliar de biblioteca de la plantilla de personal laboral fix de l’ajuntament de Vilanova de Bellpuig, amb
constitució de borsa de treball

Temari general

Tema 1.  La Constitució espanyola de 1978: Estructura, contingut  i  principis. Els drets fonamentals i  les
llibertats públiques. Els deures. Organització de l’Estat.

Tema 2. L’Estatut d’Autonomia de Catalunya: Estructura, contingut i principis. Organització de la Generalitat.

Tema 3. L’autonomia local. El model d’organització territorial de Catalunya. El marc competencial de les
Entitats Locals a Catalunya. Marc legislatiu.

Tema  4.  L’Administració  pública:  Estructura,  concepte  i  principis.  Diferents  nivells  de  l’Administració.
Organització administrativa.

Tema 5. El municipi: concepte i elements. El terme municipal. La població. L’organització municipal: òrgans
de l’Ajuntament. Les competències municipals.

Tema 6. Procediment administratiu: principis generals i normes reguladores. Fases.  Revisió dels actes en
via  administrativa:  revisió  d’ofici  i  recursos  administratius. Drets  dels  interessats  en  el  procediment. El
ciutadà  i  la  ciutadana com a  titular  de  drets  davant  l’Administració.  Drets  lingüístics.  Accés  a  arxius  i
registres.

Tema  7.  L’acte  administratiu.  Concepte  i  elements.  Actes  nuls  i  anul·lables.  L’eficàcia  dels  actes
administratius. La notificació i la publicació.

Tema 8. Les hisendes locals: recursos dels municipis.

Temari específic

Tema 1. El paper de les biblioteques com a garants dels drets d’accés a la informació, la cultura i l’educació.
El Manifest de la UNESCO i els principis de les directrius de la Federació Internacional d’Associacions de
Bibliotecaris i Biblioteques (IFLA).
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Tema 2.  Organització  del  Sistema Bibliotecari  de Catalunya:  marc  legal  i  competències  autonòmiques,
estatals i de l’Administració local.

Tema 3. Organització del Sistema de Lectura Pública de Catalunya: marc legal, estructura i competències
autonòmiques, estatals i de l’Administració local.

Tema 4. Serveis regionals de suport. Organització i treball cooperatiu.

Tema 5.La funció social de la biblioteca pública i la gestió de la diversitat.

Tema 6. La biblioteca inclusiva: recursos i serveis adaptats per a persones amb capacitats diverses.

Tema 7. El foment de la lectura a la biblioteca pública. Les activitats de promoció de la lectura en format
virtual i presencial

Tema 8. Els clubs de lectura presencials i virtuals: organització i conducció

Tema 9. La biblioteca pública com a espai cultural i de creació.

Tema 10. El suport de la biblioteca pública a l’educació permanent. La formació d’usuaris

Tema 11.  El  servei  de préstec a  les  biblioteques públiques.  La incorporació de l’autoservei.  El  préstec
interbibliotecari.

Tema 12. El públic infantil a les biblioteques públiques: definició, espais, selecció de fons, serveis i activitats.
La cooperació amb els centres d’ensenyament.

Tema 13. Les visites dels centres educatius a la biblioteca pública.

Tema 14. Els joves a la biblioteca pública. espais, recursos, dinamització i serveis. Comunicació, cooperació
i participació amb els agents socials i educatius.

Tema 15.  El  servei  d’informació  a  la  biblioteca  pública:  objectius,  serveis  i  difusió.  Tipus  de consultes
d’informació.

Tema 16. La col·lecció local: elements, característiques i difusió.

Tema 17. El catàleg a la biblioteca: funció característiques i serveis. Altres catàlegs col·lectius a Catalunya.

Tema 18. Serveis i recursos digitals a la biblioteca pública. El web de la biblioteca. Administració electrònica i
Tràmits en línia

Tema 19. L’evolució de la col·lecció a la biblioteca pública: del fons bibliogràfic a l’accés a continguts digitals.

Tema 20. La incorporació del llibre electrònic a la biblioteca pública. Biblio Digital, plataforma de préstec de
continguts digitals del Sistema de Lectura Pública de Catalunya.

Tema 21. El paper de la biblioteca en favor de la inclusió digital. L’accés públic a internet i la formació en
TIC.
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Tema 22. La col·lecció de la biblioteca pública: criteris i eines per a la selecció, i l’esporgada de documents.
Els fons especials.

Tema 23. El procés tècnic per a integrar els diferents tipus de documents i suport a la col·lecció.

Tema  24.  Ordenació  i  visibilitat  de  la  col·lecció  a  la  biblioteca  pública.  Classificacions  topogràfiques
utilitzades. Els centres d’interès.

Tema 25. La difusió de la col·lecció: de la biblioteca expositiva als nous productes digitals.

Tema 26. La informació sobre la biblioteca i els seus serveis: dels mitjans tradicionals a les xarxes socials.

Tema 27. Els usuaris de la biblioteca pública: dinàmiques de participació.

Tema 28. Estadístiques per a l’avaluació de la biblioteca pública. Els indicadors més habituals.

Tema 29. Els espais de la biblioteca pública: distribució i organització en funció de la diversitat d’usos.

Tema 30. El rol dels tècnics auxiliars de biblioteca: funcions i competències.

Tema 31. L’atenció a l’usuari: habilitats de comunicació i resolució de conflictes.

Tema 32. Prescripció lectora a la biblioteca. Recursos per a la recomanació de llibres.

Vilanova de Bellpuig, 5 d’agost de 2021
L’alcaldessa, M. Dolors Pascual Miquel
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