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LA GESTIÓ DE LES BIBLIOTEQUES DE BARCELONA 
 
Com en tota organització, darrera els serveis que Biblioteques de Barcelona ofereix als ciutadans i que són visibles per 
a tothom, hi ha una estructura complexa que cal gestionar dia a dia: la plantilla, els plans de pensions, l’anàlisi 
d’indicadors, el projecte de gestió per competències, la formació específica, els convenis de pràctiques... 
 
Com a accions de gestió realitzades en el decurs del 2010 cal destacar el canvi de sistema en la gestió del Catàleg 
Documental de totes les biblioteques de la província de la ciutat que des del novembre del 2009 es gestiona amb el 
sistema Millennium. El procés d’adaptació ha estat important, sobretot pel que fa als ajustaments en els hàbits dels 
usuaris. Els primers mesos del nou sistema, associat a una nova política de préstec, van provocar alguns 
desajustaments en la disponibilitat de les col·leccions que els professionals van haver d’afrontar en la gestió del dia a 
dia. 
 
Pel que fa a l’aplicació de la normativa pressupostària i comptable i en particular la Llei Reguladora de les Hisendes 
Locals el Consorci de Biblioteques està sotmès al control i fiscalització per part de les dues entitats locals que hi 
realitzen les aportacions econòmiques, Diputació i Ajuntament.  
 
 
DESPESA 
 
La despesa total d’aquest exercici, incloent el capítol d’inversions, ha estat de 43.769.717 €. Significa una despesa 
pública per habitant de 26,84 €. La distribució per entitats que participen en el Consorci ha estat: 
 

Ajuntament Diputació Generalitat 
Ingressos propis 

CBB 
TOTAL 

32.020.448 9.397.262 2.303.945 47.063 
43.769.717 € 

73,16% 21,47% 5,26% 0,11% 

 
 
Pel que fa a la despesa de funcionament de la xarxa aquest 2010 ha estat de 25.468.046 €. Això representa un 
augment de l’4,2%  respecte el 2009, i una despesa corrent per habitant de 15,61 €. 
 
 

Ajuntament Diputació TOTAL 

16.476.641 8.991.405 
25.468.046 € 

35,3% 64,70% 

 
 

 
 
 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Despesa en 
funcionament (€) 

5.337.316 7.055.068 10.081.941 11.333.156 13.381.456 15.544.089 16.510.958 20.224.701 22.517.496 24.428.154 25.468.046 

Increment - 32,2% 43% 12,41% 18,07% 16,16% 6,22% 22.49% 11,34% 8,49% 4,2% 

Increment acumulat - - 88,89% 112,34% 150,72% 191,23% 209,35% 278,93% 321,89% 357,69% 377,1% 
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RECURSOS HUMANS 
 
Plantilla 
 
El desplegament del Pla de Biblioteques comporta un augment progressiu de la plantilla de les Biblioteques de 
Barcelona per tal d’assegurar poder atendre els nous equipaments que es van inaugurant a la Xarxa de Biblioteques de 
Barcelona i l’augment dels horaris i els programes.  
 
Durant el 2009 s’han resolt 11 processos selectius diversos.  
 
Concursos: 
1 lloc de secretaria tècnica, 1 aspirant admesa. 
1 lloc de cap de comunicació i premsa, 1 aspirant admesa. 
1 lloc de tècnic/a de gestió cultural: 4 aspirants admeses. 
1 lloc de director/a de biblioteca de barri tipus A, 3 aspirants admesos. 
32 llocs de bibliotecari/ària, 1 aspirant admesa. 
  
Processos selectius interns: 
1 lloc de bibliotecari/ària itinerant per al suport a serveis i continguts web, 4 aspirants admesos. 
1 lloc de tècnic/a auxiliar itinerant per al suport a les TIC, 3 aspirants admesos 
1 lloc de Tècnic auxiliar de suport a la gestió de recursos humans, 2 aspirants admesos. 
  
Oferta Pública (concurs oposició): 
2 places de tècnic/a mitjà/ana en ciències socials, 18 aspirants admesos. 
1 plaça de tècnic superior en gestió, 2 aspirants admeses. 
  
Borsa de treball: 
Ampliació de la borsa de personal bibliotecari, 34 aspirants admesos. 
  
A finals del 2010, la plantilla estava formada per un total de 348 llocs de treball. Cal tenir en compte que, donada la 
varietat de situacions que es produeixen en els horaris de les biblioteques, un mateix lloc de treball a vegades es 
cobreix amb dues persones a mitja jornada. Es distribueixen de la manera següent: 
 
- Serveis centrals: 24 
- Xarxa de biblioteques: 324 

 97 bibliotecaris/àries 

 174 tècnics auxiliar 

 24 personal de suport 
- Equip itinerant: 

 9 bibliotecaris/àries 

 16 tècnics auxiliar 

 4 personal de suport 
 
Com a indicador comparatiu, al final del 2001 la Xarxa disposava de 51 bibliotecaris, 82 auxiliars i 17 de personal de 
suport: 160 persones en total, entre personal assignat a biblioteques, personal itinerant i personal dels Serveis 
Centrals. 
 
En el decurs del 2010 s’ha produït una jubilació completa i dues jubilacions parcials a la plantilla de Biblioteques de 
Barcelona. 
 
 
Formació 
 
El personal de Biblioteques de Barcelona ha assistit a accions formatives constituïdes per cursos i jornades 
professionals, organitzats pel propi Consorci de Biblioteques de Barcelona, per la Diputació de Barcelona, 
l’Ajuntament de Barcelona, la Facultat de Biblioteconomia i Documentació de la Universitat de Barcelona, el Col·legi 
de Bibliotecaris i Documentalistes de Catalunya, el Consorci per a la Normalització Lingüística i altres entitats o 
institucions.  
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El conjunt d’aquests cursos i jornades ha comptat amb la participació de 801 persones (cada persona pot haver assistit 
a més d’un curs), sumant un total acumulat de 9.911 hores de formació. 
 
Aquestes accions de formació s’han distribuït en els següents àmbits: 

 Àmbit tècnic de biblioteconomia: Àrees infantils; Gestió de la col·lecció; Catalogació i Marc 21 

 Àmbit relacional i de gestió: Atenció usuari; Conducció de reunions; Gestió de conflictes 

 Àmbit d'Internet i tecnologies: Eines Web 2.0;  

 Àmbit de formació bàsica: Formació obertura; Formació inicial 
 
El resum de dades del conjunt d’accions de formació és aquest: 
 

 

Cursos organitzats 
per 

Biblioteques de 
Barcelona 

Cursos 
d’altres 

institucions 
Assistència a Jornades 

TOTAL CURSOS 
I JORNADES 

2010 

Nombre de cursos 
o jornades 

13 68 16 97 

Places ocupades 186 314 301 801 
Mitjana de places 
per curs 

14 5 19 8 

Nombre d’hores 
lectives 

338 885 122 1.345 

Nombre hores del 
personal 

3.941 3.440 2.530 9.911 

 
Cal tenir en compte que per al personal que s’incorpora per primera vegada a una biblioteca, tant si és de plantilla 
com si és personal temporal, es realitza un procés d’acollida, consistent en una sessió de Formació Inicial. 
 
Cal destacar la participació de personal de Biblioteques de Barcelona a diverses jornades del sector com per exemple 
Fomentem la lectura amb Lectura Fàcil; V Congreso Nacional de Bibliotecas Públicas; L'abordatge integral de la 
Immigració a la ciutat de Barcelona; Democràcia cultural i transformació social; Jornades Els futurs de la biblioteca 
pública; 12s Jornades Catalanes de Documentació i Nascuts per llegir (dins de les jornades); Drets de propietat 
intel·lectual i drets d'imatge; Somiari:  Primer laboratori d'àlbum il·lustrat; III Jornada de Biblioteca Pública i 
immigració. Protagonistes els joves; 2ª Jornada de les biblioteques de les institucions penitenciàries; Congrés 
Internacional de la Ifla;  Jornades de la secció Metropolitan Libraries de la IFLA; etc. 
 
Convenis de pràctiques amb diferents institucions educatives 
 
Les Biblioteques de Barcelona acullen estudiants procedents de diversos nivells educatius i especialitats per fer-hi 
pràctiques professionals. 
 
Durant el 2010, 27 estudiants de secundària han realitzat pràctiques a diferents Biblioteques de Barcelona: 

 De la facultat de Biblioteconomia i Documentació, 7 estudiants en pràctiques. 

 Procedent del màster oficial en Biblioteca escolar i promoció de la lectura de la Universitat Autònoma de 
Barcelona, hi ha hagut 8 estudiants més 

 
 
Plans d’ocupació 
 
Durant l’any 2010 les Biblioteques de Barcelona hem participat en 3 plans d’ocupació diferents gestionats des de 
Barcelona Activa. 
 
Procedents dels plans d’ocupació 2009 pel Foment de la Lectura, s’han generat dues places més per a 2010, a les 
biblioteques Montbau – Albert Pérez Baró i Horta - Can Mariner. 
 
S’ha posat en marxa un Pla Especial d’Ocupació en el qual han participat 29 treballadors, en els projectes següents: 

 Rehabilitació d'habitatges, 4 treballadors 

 Eficiència energètica i energies renovables, 11 treballadors 

 Tecnologies de la informació i la comunicació, 14 treballadors 
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També s’ha posat en marxa un nou Pla d’Ocupació a finals de 2010, en el qual s’han contractat 17 persones en total, 
en els següents projectes: 

 Foment de la lectura, 10 treballadors 

 Documentalistes digitals, 7 persones 
 
Aquestes persones desenvoluparan la major part del seu contracte durant l’any 2011. 














