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Administració Local

2016-03782
Ajuntament de Constantí

ANUNCI

Per acord de la Junta de Govern Local de data 3 de maig de 2016, s’aprovaren les bases i la convocatòria per 
la formació de borsa del lloc de treball auxiliar de biblioteca, de la plantilla de personal laboral de l’Ajuntament de 
Constantí, o bé cobrir possibles substitucions per baixes, vacances o necessitats del servei.

S’adjunten les bases reguladores que regiran la convocatòria:

BASES ESPECÍFIQUES QUE HAN DE REGIR EL PROCÈS SELECTIU PER A LA CONSTITUCIÓ D’UNA 
BORSA DE TREBALL D’AUXILIAR DE BIBLIOTECA, DE LA PLANTILLA DE PERSONAL DE L’AJUNTAMENT DE 
CONSTANTÍ

Base 1a. Objecte de la convocatòria
L’objecte d’aquestes bases és la constitució d’una borsa de treball per a la posterior provisió, de places de tècnic 
auxiliar de biblioteca, vacants de la plantilla de personal de l’Ajuntament de Constantí, o bé cobrir possibles 
substitucions per baixes, vacances o necessitats del servei.
Funcions bàsiques:
-  Preparació d’obertura de la sala i/o de la biblioteca (llums, ordinadors, alarmes, portes,…).
-  Organització de la col·lecció (localització, col·locació i ordenació dels documents).
-  Preparació dels documents (segellar, magnetitzar, registre d’exemplars i teixell).
- Informació general sobre la Biblioteca i els serveis bibliotecaris.
-  Elaboració dels carnets d’usuari de la biblioteca.
-  Atendre i informar al públic tant presencial com telefònicament.
-  Préstec, reserves i préstec interbibliotecari.
-  Control ordinadors (Internet) i dels aparells audiovisuals de les sales. Manteniment de material audiovisual de la 

sala.
-  Tasques de suport en les activitats de la biblioteca (muntatges i desmuntatges, exposicions, …).
-  Tancament de la sala i de la biblioteca (alarmes, portes, llums,…).
-  Coordinar juntament al superior la realització de tasques específi ques senzilles, per la seva part i la de 

col·laboradors directes i indirectes.
-  Informar al seu cap immediat periòdicament dels incidents ocorreguts en la prestació del servei.
-  Proposar millores en els diferents serveis de la biblioteca.
-  I en general, totes aquelles funcions de caràcter similar que li siguin atribuïdes.

Base 2a. Requisits de les persones aspirants
La selecció dels aspirants es farà pel sistema de concurs oposició lliure, articulat en una primera fase de proves 
de coneixement de llengua, teòrica i de caràcter pràctic relacionades amb les funcions i tasques pròpies del lloc a 
desenvolupar, una segona de valoració dels mèrits al·legats, i una tercera d’entrevista personal.
Per a ser admès al procés selectiu caldrà acreditar el compliment de tots i cadascun dels requisits següents, tots 
ells referits a la data en què fi nalitzi el període de presentació de sol·licituds:
2.1. Tenir la nacionalitat espanyola, d’acord amb les lleis vigents, o tenir la nacionalitat de qualsevol dels estats 
membres de la Unió Europea o d’aquells estats als quals, en virtut de tractats internacionals celebrats per la Unió 
Europea i ratifi cats per Espanya, sigui d’aplicació la lliure circulació de treballadors, de conformitat amb l’article 57 
de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, i amb el que estableixen la Llei 4/2000 d’11 
de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya, i la Llei 14/2003, de 20 de novembre, sobre els drets i 
llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social, i disposicions concordants. Els aspirants estrangers 
han d’acreditar la seva nacionalitat.
Les previsions del paràgraf anterior seran d’aplicació, qualsevol que sigui la seva nacionalitat, al cònjuge dels 
espanyols i dels nacionals d’altres estats membres de la Unió Europea, sempre que no estiguin separats de dret, 
i als seus descendents i als del seu cònjuge, sempre que no estiguin separats de dret, siguin menors de vint-i-un 
anys o majors d’aquesta edat dependents.
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Els aspirants estrangers han d’acreditar un coneixement de nivell intermedi o superior del castellà. En cas que 
els aspirants no puguin acreditar documentalment la possessió d’un coneixement adequat del castellà, el procés 
de selecció ha de contenir una prova o l’exercici de coneixements orals i escrits de llengua castellana que han de 
superar aquests aspirants; a no ser que les proves selectives impliquin per sí mateixes la demostració d’aquest 
coneixement. La prova, si escau, s’ha de qualifi car d’”apte” o “no apte”, sent necessari obtenir la valoració d’”apte” 
per passar a realitzar les proves restants de la fase d’oposició o per passar a la fase de concurs.
2.2. Posseir la capacitat funcional per a realitzar les tasques.
2.3. Haver complert setze anys i no excedir de l’edat de jubilació forçosa fi xada per la llei.
2.4. Posseir el títol de cicle formatiu de grau mig, batxillerat o equivalent, o estar en condicions d’obtenir-lo en la data 
de fi nalització del termini de presentació de sol·licituds per a prendre part en el procés selectiu (art. 11 del Decret 
124/1999)
En cas de titulacions obtingudes a l’estranger, han d’estar acompanyades de l’ordre ministerial de reconeixement 
del títol expedit, de conformitat amb la normativa reguladora de la homologació i consolidació dels títols i estudis 
estrangers.
2.5. No patir cap malaltia ni disminució que impedeixi el desenvolupament de les corresponents funcions. 
2.6. No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les Administracions públiques 
o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les Comunitats Autònomes, ni estar inhabilitat absolutament o 
especialment per a l’ocupació de càrrecs públics per resolució judicial o per a l’accés al cos o escala de funcionaris.
En el cas de ser nacional d’un altre Estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver estat sotmès a 
sanció disciplinària o equivalent que impedeixi, en el seu Estat, en els mateixos termes l’accés a l’ocupació pública.
2.7. Posseir un coneixement de nivell intermedi o superior del castellà.
Pels aspirants que no puguin acreditar documentalment la possessió d’un coneixement adequat del castellà, el 
procés de selecció habilitarà una prova o exercici de coneixements orals i escrits de llengua castellana, que ha de 
ser superada per aquests aspirants. La prova, si escau, es qualifi carà d’”apte” o “no apte”, sent necessari obtenir la 
valoració d’”apte” per poder continuar en el procés selectiu.
2.8. Posseir el certifi cat de coneixements de nivell de sufi ciència de llengua catalana orals i escrits (certifi cat C1 
- coneixements de nivell de sufi ciència de català, antic nivell C) de la Junta Permanent de Català o alguna de les 
titulacions equivalents d’acord amb el Decret 152/2001, de 29 de maig, sobre avaluació i certifi cació de coneixements 
de català, i l’Ordre VCP/491/2009, de 12 de novembre, per la qual es refonen i s’actualitzen els títols, diplomes i 
certifi cats equivalents als certifi cats de coneixements de català de la Secretaria de Política Lingüística.
Pels aspirants que no acreditin la possessió del nivell de català exigit, el procés de selecció habilitarà una prova o 
l’exercici de coneixements de llengua catalana del mateix nivell al requerit a la convocatòria, que han de superar 
aquests aspirants.
No obstant l’anterior, i d’acord amb l’establert en l’art. 5 del 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, resten exempts de realitzar la prova de coneixements de la llengua 
catalana:
- les persones aspirants que hagin participat i obtingut plaça en processos anteriors de selecció de l’Ajuntament de 

Constantí, en què hi hagués establerta una prova de català del mateix nivell o superior a l’exigit a la convocatòria,

Base 3a. Sol·licituds
Els aspirants que desitgin prendre part en aquesta convocatòria han de presentar sol·licitud, dirigides a l’Alcalde
D’acord l’art. 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, les 
dades de caràcter personal subministrades pels aspirants en emplenar la sol·licitud, així com les contingudes en la 
documentació adjunta per tal de participar en els processos selectius de l’Ajuntament, seran objecte de tractament 
automatitzat per l’Ajuntament, per tal de possibilitar una futura contractació de l’aspirant. Per exercir els drets 
d’accés, oposició, rectifi cació i cancel·lació, els candidats han de dirigir-se al responsable del tractament, que és 
l’Ajuntament de Constantí
Les sol·licituds s’han de presentar en el Registre general de l’Ajuntament o en qualsevol dels llocs a què fa referència 
l’art. 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú.
El termini per presentar sol·licituds serà de 10 dies hàbils comptats del següent al de publicació de les Bases.
Per tal de ser admès i, si s’escau, de prendre part en la pràctica de les proves selectives, n’hi ha prou que els 
aspirants manifestin en les seves sol·licituds que compleixen tots i cadascun dels requisits exigits, referits sempre a 
la data d’expiració del termini assenyalat per a la presentació de les sol·licituds, sens perjudici de la seva posterior 
acreditació en fi nalitzar el procés selectiu.
Això no obstant, en cas que els aspirants tinguin el nivell exigit de coneixements de català cal que ho acreditin 
documentalment, com a màxim, abans de l’inici de la prova de català. 
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Per a la fase de concurs, cal que amb la sol·licitud es presenti una relació dels mèrits al·legats així com els justifi cants 
acreditatius d’aquests mèrits, mitjançant document original o fotocòpia compulsada. Tota aquesta documentació 
s’ha de presentar dins del termini de presentació de sol·licituds. En cas contrari, no podrà ser valorada pel tribunal.
Els mèrits obtinguts a l’estranger s’han d’acreditar mitjançant certifi cats degudament traduïts a qualsevol de les 
dues llengües ofi cials a Catalunya.
El president de la corporació, a petició pròpia o a proposta del president del tribunal qualifi cador, pot demanar, als 
efectes procedents, l’acreditació dels requisits necessaris quan cregui que hi ha inexactituds o falsedats en les 
quals hagin pogut incórrer els aspirants.

Base 4a. Drets d’examen.
Segons l’epígraf 7è, de l’article 7è, de l’ordenança fi scal núm. 6 de l’Ajuntament de Constantí s’estableix un import 
de 20€ per dret d’examen.

Base 5a. Admissió d’aspirants
Un cop fi nalitzat el termini de presentació de sol·licituds, en el termini de deu dies hàbils es farà pública la llista 
provisional de persones admeses i excloses, que serà exposada en el tauler d’edictes electrònic de la corporació i en 
la web municipal http://www.constanti.cat, i s’establirà un termini de deu dies perquè es pugin esmenar els defectes 
d’admissió.
En la mateixa resolució, tot d’acord amb el que disposa l’article 12 de la Llei 11/2007, de 22 de juny, s’indicarà el lloc 
on hi ha exposades al públic les llistes certifi cades completes de persones admeses i excloses. També s’hi inclourà el 
lloc, la data i l’hora de començament dels exercicis, l’ordre d’actuació dels/de les aspirants, i la composició del tribunal.
Aquesta publicació substitueix la notifi cació individual als/les aspirants, de conformitat amb l’article 59.6.b) de la Llei 
30/1992, de 26 de novembre. Les al·legacions presentades seran resoltes en el termini de 30 dies següents a la 
fi nalització del termini per a la seva presentació. Transcorregut aquest termini sense que s’hagi dictat resolució, les 
al·legacions s’entenen desestimades.
Si no es presenten al·legacions o es desestimen per silenci administratiu la llista de persones admeses i excloses 
es considerarà defi nitivament aprovada i no caldrà publicar-la de nou. Si s’accepta alguna al·legació, s’aprovarà la 
llista defi nitiva de persones admeses i excloses amb les esmenes corresponents. Aquesta resolució serà publicada, 
al tauler d’edictes electrònic de l’Ajuntament, i a la pàgina web municipal http://www.constanti.cat.

Base 6a. Tribunal qualifi cador
El tribunal qualifi cador del procés de selecció estarà designat per l’alcaldia i estarà format pel president/a, quatre 
vocals i un secretàri /a que recaurà sobre un funcionari de la corporació.
Els membres del tribunal els designarà l’alcalde en la resolució en què s’aprovi la llista de persones admeses i 
excloses. El tribunal s’ha d’ajustar als principis d’imparcialitat i professionalitat dels seus membres i es tendirà, així 
mateix, a la paritat entre dona i home. No en podran formar part el personal d’elecció o de designació política, els/
les funcionaris/àries interins/nes ni el personal eventual.
La pertinença al tribunal serà a títol individual i no se’n podrà exercir la pertinença en representació o per compte 
de ningú.
Els membres del tribunal hauran de tenir una titulació igual o superior a l’exigida per a l’accés als llocs de treball 
objecte de la convocatòria. En la seva designació s’ha de vetllar pel compliment del principi d’especialitat i idoneïtat 
respecte al lloc a cobrir.
Quan concorrin les circumstàncies previstes en els articles 28 i 29 de la LRJPAC, els membres del tribunal hauran 
d’abstenir-se d’intervenir i ho hauran de notifi car a l’autoritat convocant, i els aspirants els podran recusar.
Tots els membres del tribunal tindran veu i vot. Les decisions es prendran per majoria de vots presents. En cas 
d’empat, resoldrà el vot de qui actuï com a president/a.
El tribunal podrà disposar d’assessors especialistes, amb veu i sense vot, perquè col·laborin en la selecció d’acord 
amb les necessitats i amb la seva preparació tècnica.
Per assistir a les sessions de selecció que comporta la convocatòria, els membres del tribunal percebran la dieta 
corresponent, la qual es fi xarà de conformitat amb el que diu el RD 462/2002, de 24 de maig.

Base 7a. Inici i desenvolupament del procés de selecció
El procediment de selecció és el concurs oposició lliure.
7.1. FASE OPOSICIÓ
7.1.1. Primer exercici. Coneixement de llengües (de caràcter obligatori eliminatori)
7.1.1.1. Llengua catalana
Consisteix en la realització d’una prova de coneixements de llengua catalana, en funció del lloc a proveir i del nivell 
exigit.
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Estaran exempts de la realització de la prova de català els/les aspirants que hagin acreditat documentalment 
tenir el nivell exigit de conformitat amb l’establert a la base 2.8 de les presents bases i els que hagin participat i 
obtingut plaça en processos anteriors de selecció de personal per accedir a aquest Ajuntament, en els que hi havia 
establerta una prova de català del mateix nivell o superior, o que hagin superat la citada prova en altres processos 
de la mateixa oferta pública, tot acreditat degudament amb un certifi cat.
El tribunal podrà comptar amb l’assessorament d’una o més persones expertes en matèria lingüística que han de 
col·laborar amb la persona nomenada per assessorar al tribunal en la valoració de la prova de coneixements de la 
llengua catalana.
La qualifi cació d’aquest exercici serà d’APTE/A o NO APTE/A.
7.1.1.2. Llengua castellana
Només pels/per les aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola. 
Consisteix en la realització d’una prova de coneixements de llengua castellana que consistirà en una redacció d’un 
text de 200 paraules, com a mínim, en el termini màxim de 20 minuts i a mantenir una conversa amb membres del 
tribunal durant el termini màxim de 10 minuts. 
Estaran exempts de la realització de la prova els/les aspirants que acreditin documentalment estar en possessió del 
nivell exigit de conformitat amb l’establert a la base 2.7 de les presents bases.
La qualifi cació d’aquest exercici serà d’APTE/A o NO APTE/A.
7.1.2. Segon exercici. Prova teòrica (de caràcter obligatori eliminatori).
Consistirà en respondre, en el temps màxim de 30 minuts, un qüestionari de 30 preguntes amb respostes alternatives, 
de les quals soles una serà vàlida per cada pregunta, sobre el contingut del temari general que s’especifi ca en 
l’annex d’aquestes bases.
En aquesta part, per cada resposta correcta es puntuarà 0,5 punts, cada errònia restarà 0,2, i les que es deixin en 
blanc (sense resposta) ni sumaran ni restaran.
Aquesta prova serà qualifi cada de 0 a 15 punts, sent necessària per superar-la un mínim de 7,5 punts.
7.1.3. Tercer exercici. Entrevista personal (de caràcter obligatori i no eliminatori).
Consisteix en la realització d’una entrevista per valorar les competències i les habilitats de l’aspirant en relació amb 
el lloc de treball i es podrà estendre a la comprovació dels mèrits al·legats. La valoració serà de 0 a 5 punts.
L’aspirant que no s’hi presenti serà exclòs/a del procés selectiu.
7.2. FASE DE CONCURS
Els mèrits es valoraran d’acord amb el següent barem:
a) Serveis prestats desenvolupant tasques d’auxiliar de biblioteca o tècnic auxiliar de biblioteca (fi ns a 4 punts). 
Per a la valoració dels treballs en biblioteques públiques (pertanyents al Sistema de Lectura Pública de Catalunya 
o tipologia equivalent d’altres comunitats autònomes: 1 punt per any treballat, les fraccions d’any es valoraran 
proporcionalment.
Per serveis prestats en altres biblioteques (universitàries, escolars, especialitzades....): 0,25 punts per any treballat, 
les fraccions d’any es valoraran proporcionalment.
b) Experiència laboral (fi ns a 1 punt).
Experiència laboral que impliqui el tracte directe amb el públic, en tasques de promoció de la lectura o en tasques 
educatives i/o culturals: 0,05 punts punt per any treballat, les fraccions d’any es valoraran proporcionalment
c) Cursos d’especialització, cursets i seminaris. El tribunal els valorarà en funció de la durada i de la relació amb el 
lloc de treball convocat (fi ns a 1 punt).
Es valoren els cursos d’especialització i perfeccionament, jornades, cursets i seminaris de formació, especialització 
o perfeccionament que tinguin relació directa amb el lloc de treball a proveir, en funció de la seva homologació o 
nivell acadèmic i de la relació amb les funcions pròpies del lloc de treball que en convoca, o amb habilitats que 
aquests llocs requereixen.
Els/les aspirants han d’aportar documentació que acrediti els següents extrems: nombre d’hores, assistència i, en 
el seu cas, aprofi tament.
De deu a vint hores  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,08 punts
De vint-i-una a cinquanta hores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,16 punts
De cinquanta-una a cent hores  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,28 punts
De cent una hores a dues-centes cinquanta hores  . . . . . . . . . . .0,44 punts
De dues-centes cinquanta-una hores a cinc-centes hores  . . . . .0,64 punts
De cinc-cents una hores o més  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,88 punts
Només es computen els cursos que tinguin una durada mínima de deu hores i una antiguitat inferior a 10 anys, llevat 
dels postgraus i mestratges.
Els cursos impartits per centres no ofi cials, seran valorats discrecionalment pel tribunal, sense excedir del 50% de 
la qualifi cació que es doni als ofi cials.
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d) Altres mèrits específi cs. Es podran valorar: elaboració d’estudis i treballs, titulació superior a l’exigida, cursos de 
prevenció de riscos laborals, i altres d’interès per al lloc de treball a seleccionar no valorats a la lletra c) (fi ns a 0,5 
punt).

Base 8a. Relació de persones aprovades
Finalitzat el procés de selecció, el tribunal proposarà la relació de les persones candidates que l’hagin superat per 
ordre de puntuació a l’Alcalde-President de la corporació o regidor/a delegat/da.
En el supòsit que alguns aspirants resultin amb la mateixa puntuació, els empats els resoldrà el tribunal. Es podrà 
fer una prova, exercici o entrevista complementària.
Els cridaments per la contractació temporal es faran per rigorós ordre de puntuació i posició en la relació (de major 
a menor). Els /les aspirants seleccionats/des que rebutgin l’oferiment de nomenament o contractació perdran el 
número d’ordre que ocupava en la borsa, passant a l’últim lloc de la mateixa. 

Base 9a. Presentació de documents
Les persones aspirants que siguin cridades per cobrir temporalment un lloc de treball d’auxiliar de biblioteca hauran 
de presentar al Departament de Recursos Humans, els documents acreditatius dels requisits que s’exigeixen a la 
base segona de les presents bases i que es detallen a continuació, els quals hauran de presentar mitjançant original 
o còpia compulsada.
a) Número d’Identifi cació Fiscal (NIF). En el cas de nacionals membres d’altres estats de la Unió Europea o d’aquells 
Estats en què sigui d’aplicació la lliure circulació de treballadors/es, fotocòpia compulsada del document que acrediti 
la seva nacionalitat.
b) Títol acadèmic.
c) Declaració jurada o promesa de no haver estat inhabilitat/da per a l’exercici de les funcions públiques, ni haver 
estat separat/da, mitjançant expedient disciplinari, del servei de qualsevol administració pública.
d) Declaració referida a la normativa reguladora de règim d’incompatibilitats. Les persones que no presentin la 
documentació, excepte en els casos de força major, que seran degudament comprovats i considerats per l’òrgan 
competent, no podran ser contractades i s’anul·laran totes les seves actuacions, sense perjudici de la responsabilitat 
en què hagin pogut incórrer per falsedat a la seva sol·licitud.
Les persones que tinguin la condició de funcionaris públics o de personal laboral en règim indefi nit a l’Administració 
Pública seran eximides de justifi car les condicions i els requisits ja acreditats per obtenir el seu anterior nomenament 
que no requereixin actualització i només hauran de presentar la certifi cació de l’organisme públic del qual depenguin 
que garanteixi la seva condició i totes les circumstàncies que constin al seu expedient.

Base 10a. Vigència de la borsa de treball
La vigència d’aquestes bases serà de 2 anys a comptar des de la data de la publicació al taulell d’anuncis de la 
Corporació de la resolució que aprovi la relació defi nitiva en l’ordre establert d’acord amb la proposta efectuada pel 
Tribunal. Exhaurida la seva vigència, els aspirants inclosos decauran en tots dels seus drets derivats de la superació 
del procés de selecció.

Base 11a. Incidències
El tribunal queda facultat per resoldre els dubtes que es presentin i per prendre els acords que siguin necessaris 
per garantir el desenvolupament i funcionament correcte del procés selectiu en tot allò que no estigui previst en 
aquestes bases.

Base 12a. Règim d’impugnacions
La convocatòria i les bases podran ser impugnades per les persones interessades, potestativament, mitjançant 
recurs de reposició davant l’alcalde o persona en qui delegui en el termini d’un mes, o directament, mitjançant 
recurs contenciós administratiu davant dels jutjats contenciosos administratius de Tarragona, en el termini de dos 
mesos, ambdós terminis comptats a partir de l’endemà de la seva publicació o notifi cació, sense perjudici que els 
interessats puguin interposar qualsevol altre recurs que estimin procedent.

Base 13a. Dret supletori
En tot allò no previst en les bases s’ha de procedir segons el que determinin el RDL 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual 
s’aprova el Text Refós de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases 
de règim local, el Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de les disposicions 
legals vigents en matèria de règim local, el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós 
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, el Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la 
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refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública, 
el Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals, el 
Reial decret 462/2002, de 24 de maig, d’indemnitzacions per raó del servei, la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de 
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú i la resta de disposicions que 
en són d’aplicació.

Annex

TEMARI
1.  La Llei del Sistema Bibliotecari de Catalunya. Estructura i directrius.
2.  La funció social de la biblioteca. El Manifest de la UNESCO 1994.
3.  Les biblioteques públiques: Concepte, funcions i serveis.
4.  Xarxes de biblioteques públiques a Catalunya.
5.  Els diferents tipus de biblioteca i les seves funcions: biblioteques públiques, universitàries, especialitzades.
6.  L’Administració local i la biblioteca pública. De la competència obligatòria a la consideració de servei cultural 

bàsic.
7.  La secció infantil d’una biblioteca popular o pública. Fons, serveis i activitats.
8.  El Servei d’informació a la biblioteca: abast i funcions.
9.  Activitats i mitjans de la biblioteca per a promoció de la lectura.
10.  El Servei de préstec a la biblioteca: sistemes i característiques. Importància del carnet d’usuari.
11.  La Col·lecció Local: materials, organització i difusió.
12.  El circuit del llibre des que s’adquireix fi ns que es posa a disposició del lector.
13. Internet. Recursos d’interès per a una biblioteca pública.
14.  El material audio-visual: discs, vídeos, pel·lícules, etc.
15.  L’automatització de biblioteques. Sistema Mil·lenium. Característiques.
16.  Les biblioteques digitals: concepte, evolució i classifi cació.
17.  El web 2.0 i les xarxes socials. Aplicacions a la biblioteca pública.
18. L’organització bibliotecària.

Contra les presents bases, que posen fi  a la via administrativa, es pot interposar, alternativament, un recurs de 
reposició potestatiu, en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la publicació del present anunci, davant 
de Alcalde d’aquest Ajuntament de Constantí, de conformitat amb els articles 116 i 117 de Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o bé recurs 
contenciós administratiu, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona o, a la seva elecció, el que 
correspongui al seu domicili, en el termini de dos mesos a comptar des de l’endemà de la publicació del present 
anunci, de conformitat amb l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la jurisdicció contenciosa administrativa. 
Si s’optés per interposar el recurs de reposició potestatiu no podrà interposar un recurs contenciós administratiu fi ns 
que aquell sigui resolt expressament o s’hagi produït la seva desestimació per silenci. Tot això sens perjudici de que 
pugui exercir qualsevol altre recurs que consideri pertinent.

Constantí, 9 / maig / 2016. 
Alcalde,
Signatura: Oscar Sanchez Ibarra.
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