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Altres anuncis – Notificacions

ANUNCI de modificació de l'organigrama del Consorci de Biblioteques de 
Barcelona.

Montserrat Oriol i Bellot, secretaria delegada del Consorci de Biblioteques de Barcelona,

Certifico:

Que el Consell General del Consorci de Biblioteques de Barcelona, reunit en sessió ordinària el 
dia 13 de febrer de 2019, ha adoptat el següent acord:

“Primer. Modificar l’organigrama del Consorci de Biblioteques de Barcelona d’acord amb el 
document que s’adjunta com a ANNEX I, en el següent sentit

- Amortitzar les següents unitats organitzatives:

• Direcció tècnica de coordinació i serveis

• Direcció tècnica de planificació, projectes i avaluació

• Direcció de programes i cooperació

- Crear les següents unitats organitzatives

• Direcció tècnica

• Direcció d’innovació i comunicació

• Direcció d'acció cultural i educativa

- Traslladar els llocs de treball de la Direcció de coordinació i serveis a la Direcció tècnica així 
com l’adscripció de les persones proveeixen els llocs sense que això impliqui cap modificació 
de les condicions de provisió que actualment tenen.

- Traslladar els llocs de treball de la Direcció tècnica de planificació, projectes i avaluació a la 
Direcció tècnica així com l’adscripció de les persones proveeixen els llocs sense que això 
impliqui cap modificació de les condicions de provisió que actualment tenen.

- Traslladar els llocs de treball de la Direcció de programes i cooperació a la Direcció d’acció 
cultural i educativa així com l’adscripció de les persones proveeixen els llocs sense que això 
impliqui cap modificació de les condicions de provisió que actualment tenen, amb excepció del 
lloc de “Tècnic/a per al desenvolupament de les tecnologies de la informació i la comunicació” 
i el lloc “Tècnic/a suport de serveis digitals”.

- Traslladar els llocs de treball del Departament de comunicació i premsa a la Direcció 
d’Innovació i comunicació, així com l’adscripció de les persones proveeixen els llocs sense que 
això impliqui cap modificació de les condicions de provisió que actualment tenen.
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- Traslladar el lloc de treball “Tècnic/a per al desenvolupament de les tecnologies de la 
informació i la comunicació” a la Direcció d’Innovació i comunicació així com l’adscripció de la 
persona proveeix el lloc sense que això impliqui cap modificació en les condicions de provisió 
que actualment té.

- Traslladar el lloc de treball “Tècnic/a suport de serveis digitals” a la Direcció d’Innovació i 
comunicació així com l’adscripció de la persona proveeix el lloc sense que això impliqui cap 
modificació en les condicions de provisió que actualment té.

Els trasllats són canvis d’adscripció orgànica dels llocs requerits per reajustaments en el 
funcionament dels serveis. Els llocs traslladats poden estar ocupats o vacants. Aquests 
trasllats únicament impliquen el moviment de les posicions a una nova unitat organitzativa i 
per tant, mantenen les mateixes característiques i funcions, així com la forma d’ocupació dels 
titulars als respectius llocs de treball.

Segon. Assignar les funcions als òrgans que configuren l’organigrama del Consorci de 
Biblioteques de Barcelona:

- SECRETARIA TÈCNICA

Missió:

Gestió dels sistemes d’informació i comunicació interna, donant suport a la direcció en 
l’anàlisi i millora dels serveis, així com canalitzar el coneixement de l’activitat del Consorci en 
els àmbits professionals.

Funcions:

• Mantenir els sistemes d’informació i de control de gestió i donar el suport tècnic 
necessari amb l’elaboració d’estudis i informes.

• Coordinar i donar suport operatiu als espais de comunicació interna i coordinar i 
redactar els documents de gestió com plans d’acció o memòries.

• Divulgar iniciatives i experiències de les biblioteques en entorns professionals , 
coordinació de publicacions i participació en grups de treball interinstitucionals.

• Organitzar jornades i visites professionals

• Totes aquelles que li siguin atribuïdes per la Gerència en el compliment de les seves 
funcions

- DIRECCIÓ D’ ADMINISTRACIÓ I RECURSOS

Missió:

Planificació, direcció i coordinació dels recursos humans, econòmics i materials de
Biblioteques de Barcelona d’acord amb els estatuts del Consorci i el marc legal, per 
aconseguir els objectius establerts en el Pla d’acció.

Funcions:
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• Coordinar i supervisar la comptabilitat pública del Consorci, així com l'execució del seu 
pressupost. Elaborar l'avantprojecte de pressupost d’acord amb el Pla d’actuació 
establert, la liquidació del pressupost i el Compte General del Consorci de Biblioteques.

• Dirigir i supervisar la contractació administrativa dels serveis i subministraments del 
Consorci.

• Formular i fer el seguiment de les línies generals de les polítiques de recursos humans 
del Consorci, en els àmbits de selecció i provisió de llocs, administració de personal, 
desenvolupament professional, relacions laborals i prevenció de riscos laborals

• Coordinar i supervisar l’arxiu administratiu del Consorci i la gestió del Registre 
d’entrades i sortides de documents.

• Actuar com a referent en temes d’assessorament legal.

• Totes aquelles que li siguin atribuïdes per la Gerència en el compliment de les seves 
funcions

- DEPARTAMENT DE RECURSOS HUMANS

Missió:

Planificació, direcció i gestió dels recursos humans del Consorci, d’acord amb les indicacions 
de la Direcció, dels estatuts del Consorci i el marc legal

Funcions:

• Planificar, pressupostar, supervisar , gestionar i avaluar els recursos humans dels 
Consorci en tots els seus àmbits: instruments de gestió de personal, selecció i provisió 
de llocs, desenvolupament professional, règim retributiu i de seguretat social, 
administració de personal (condicions de treball), prevenció de riscos i salut laboral

• Coordinar i donar suport a les direccions de biblioteca en la gestió de recursos humans

• Gestionar el marc general de les relacions laborals i negociar amb la representació 
legal dels treballadors i treballadores del Consorci.

• Totes aquelles que li siguin atribuïdes per la Gerència en el compliment de les seves 
funcions

- DIRECCIÓ TÈCNICA

Missió:

Direcció i coordinació de les biblioteques de la ciutat i garantint la prestació dels serveis 
bibliotecaris de la xarxa, així com la direcció i coordinació del desenvolupament del mapa 
bibliotecari de la ciutat i impuls, planificació i direcció de la implantació dels nous projectes i 
serveis de la xarxa bibliotecària de Barcelona d’acord amb les directrius fixades per la 
Gerència, per aconseguir els objectius establerts en el Pla d’acció.
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Funcions:

• Dirigir, planificar, coordinar i fer el seguiment del procés de posada en funcionament 
dels nous equipaments, trasllats, reformes, obres de millora i altres tipus 
d’intervencions.

• Fer el seguiment i l’avaluació dels serveis i de la seva qualitat a partir de l’anàlisi 
d’estadístiques i indicadors i elaborar propostes de millora.

• Dirigir la implantació de nous projectes de millora i innovació dels serveis que 
incideixin en la distribució dels espais i els equipaments.

• Coordinar les biblioteques de la ciutat de Barcelona i fer el seguiment de la seva 
activitat.

• Mantenir i coordinar la política de desenvolupament de la col·lecció de Biblioteques de 
Barcelona promovent-ne la difusió, facilitant eines i recursos per a la selecció i 
l’avaluació de la col·lecció i per la seva incorporació al catàleg col·lectiu

• Dirigir processos de creació, millora i ampliació dels serveis als usuaris de les 
biblioteques i desenvolupar polítiques d’atenció als usuaris.

• Totes aquelles que li siguin atribuïdes per la Gerència en el compliment de les seves 
funcions

- DIRECCIÓ D’INNOVACIÓ I COMUNICACIÓ

Missió:

Direcció i lideratge dels projectes d’innovació social, cultural i tecnològica de Biblioteques de 
Barcelona, especialment del desenvolupament dels “Bibliolabs”, així com la direcció i 
coordinació de la comunicació del Consorci i la seva relació amb els mitjans de comunicació

Funcions:

• Elaborar projectes relacionats amb el desenvolupament de les tecnologies de la 
informació i la comunicació a les biblioteques.

• Conceptualitzar, elaborar i coordinar els Bibliolabs de les biblioteques de Barcelona.

• Realitzar la recerca de partenariats per a la implementació de cada projecte de 
bibliolab que s’elabori a Biblioteques de Barcelona.

• Elaborar projectes d’innovació i millora dels serveis mitjançant el desenvolupament de 
noves tecnologies a les biblioteques de Barcelona.

• Realitzar la recerca i l’establiment de col·laboracions amb universitats i empreses per a 
la creació de nous serveis a les biblioteques de Barcelona, especialment aquells que 
estiguin lligats a les noves tecnologies
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• Dirigir i desenvolupar continguts web i establir criteris per a la presència de 
biblioteques de Barcelona a les xarxes socials.

• Dissenyar i dirigir la comunicació de Biblioteques de Barcelona.

• Totes aquelles que li siguin atribuïdes per la Gerència en el compliment de les seves 
funcions

- DIRECCIÓ D’ACCIÓ CULTURAL I EDUCATIVA

Missió:

Direcció i coordinació dels programes de difusió cultural i de la lectura de les biblioteques, 
d’acord amb les directrius fixades per la Gerència, per aconseguir els objectius establerts en 
el Pla d’acció

Funcions:

• Impulsar, coordinar, gestionar i promoure els programes de difusió cultural i de la 
lectura de les biblioteques així com la programació cultural digital amb la participació 
de diferents agents socials i culturals i fer el seu seguiment econòmic.

• Coordinar programes interdepartamentals que promoguin la cohesió social a les 
biblioteques.

• Coordinar i donar suport a les direccions de biblioteca en la planificació del programes 
de culturals i educatius de les Biblioteques.

• Redactar els materials de difusió dels programes culturals i de la lectura.

• Promoure programes de cooperació internacional bibliotecària.

• Totes aquelles que li siguin atribuïdes per la Gerència en el compliment de les seves 
funcions

Tercer. Establir que són dues les dotacions del lloc de treball “tècnic de suport de programes i 
cooperació” de la Direcció d’acció cultural i educativa. Les dotacions vacants es cobriran 
d’acord amb el que prevegin les lleis de pressupostos.

Quart. Modificar la següent funció al lloc de treball de “tècnic suport programes i cooperació”:
on diu “Donar suport a la planificació i a la gestió de les activitats culturals dels programes de 
difusió cultural i de la lectura de la programació d’infants, joves i adults” ha de dir “Donar 
suport a la planificació i a la gestió de les activitats culturals dels programes de difusió 
cultural, d’alfabetització digital i de la lectura a les biblioteques”.

Cinquè. Declarar a amortitzar el lloc de treball de “tècnic auxiliar de suport a projectes TIC”.

Sisè. Establir que són dues les dotacions del lloc de treball “tècnic auxiliar de gestió 
econòmica” de la Direcció d’administració i recursos. La dotació vacant es cobrirà d’acord amb 
el que prevegin les lleis de pressupostos.
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Setè. Establir que són tres les dotacions del lloc de treball “tècnic auxiliar de gestió de 
recursos humans” del Departament de Recursos Humans. Les dotacions vacants es cobriran 
d’acord amb el que prevegin les lleis de pressupostos.

Vuitè. Establir que són dues les dotacions del lloc de treball “tècnic/a de col·lecció i serveis” 
de la Direcció Tècnica. Les dotacions vacants es cobriran d’acord amb el que prevegin les lleis 
de pressupostos.

Novè. Crear el lloc de treball de Tècnic Superior en Dret, depenent de la Direcció 
d’Administració i Recursos, amb una dotació d’efectius i amb els atributs que consten el 
document ANNEX II i incorporar-lo en la relació de llocs de treball del Consorci de 
Biblioteques de Barcelona.

Desè. Crear el lloc de treball de Tècnic Mig Educació Social, depenent de la Direcció de 
Programes i Cooperació, amb dues dotacions d’efectius i amb els atributs que consten el 
document ANNEX III i incorporar-lo en la relació de llocs de treball del Consorci de 
Biblioteques de Barcelona

Onzè. Els acords precedents tindran efectes a partir del dia 1 d’abril de 2019.”

Barcelona, 25 de febrer de 2019.
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