PROCÉS DE CONSULTA CIUTADANA
PER A L’ELABORACIÓ DEL
REGLAMENT DEL SERVEI DE BIBLIOTECA DEL MUNICIPI DE SANTA
MARGARIDA I ELS MONJOS
Primer.- L’Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos té la voluntat de procedir a
l’elaboració d’una normativa reguladora del servei públic de la biblioteca de Santa
Margarida i els Monjos que actualitzi i/o substitueixi l’actual.
Segon.- D’acord amb el que estableix l’art. 133.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
procediment Administratiu Comú de les Administracions públiques, s’obre un període
de consulta pública de 10 dies hàbils, a través de la web municipal, respecte dels
següents punts:
1. ANTECEDENTS i PROBLEMES QUE ES PRETENEN SOLUCIONAR AMB LA
NOVA NORMATIVA

La Biblioteca és un equipament de titularitat municipal que ofereix el servei de
biblioteca pública d’acord amb el que disposa l’article 26.1b de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases de Règim Local, l’article 67b del Decret Legislatiu
2/2003 de 28 d’abril pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal de Catalunya i
l’article 39 de la Llei 4/1993 de 18 de març del Sistema Bibliotecari de Catalunya.
La Biblioteca es gestiona concertadament amb la Diputació de Barcelona segons
conveni de col·laboració signat en el seu dia .
Després de la inauguració de la Biblioteca, ja fa 14 anys , es van aprovar unes
normes generals de funcionament que regulaven parcialment el servei. Actualment
l’increment progressiu d’usuaris de la biblioteca així com els diferents serveis que en
ella es presten fan necessari un nou reglament del servei que reguli de forma íntegra
el funcionament i la prestació pública del servei de Biblioteca de Santa Margarida i els
Monjos i tanmateix estableixi uns paràmetres de normes de comportament en el si de
l’equipament a fi de garantir el bon ús del mateix i la bona convivència entre tots els
usuaris i els professionals de l’equipament .
2. NECESSITAT i OPORTUNITAT D’ UNA NOVA NORMATIVA MUNICIPA L EN
AQUEST ÀMBIT
La biblioteca com a espai de múltiples activitats i serveis precisa d’una regulació
completa, àgil i de fàcil comprensió per a tota la ciutadania a la qual va dirigida.
La normativa aprovada l’any 2003 que consta de 6 articles recull resumidament la
normativa del servei existent en aquell moment, sent necessari que ara es reguli més
àmpliament els següents aspectes: les condicions generals d’ús de la biblioteca, els
drets i deures de les persones usuàries, el carnet d’usuari, els serveis de consulta,

Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos
Av. Catalunya, 74 - 08730 Santa Margarida i els Monjos
Tel. 93 898 02 11
www.santamargaridaielsmonjos.cat
info@smmonjos.cat

informació i préstec, incloent l’interbibliotecari, el servei públic d’accés a Internet, els
serveis de foment a la lectura, els serveis de suport a la formació i l’aprenentatge, els
serveis a col·lectius amb necessitats especials, reprografia, la col·lecció, el fons
documental de la biblioteca, la política de desenvolupament de la col·lecció, els
donatius, el règim de correccions i sancions.
Tanmateix la normativa ha de preveure les remissions a la normativa reguladora
per a l’obtenció del carnet d’usuari de la Xarxa de Biblioteques Municipals de la
Diputació de Barcelona i l’ús dels serveis bibliotecaris vinculats”, publicat al BOPB el
18 de març de 2013 i les modificacions que en el futur es puguin aprovar per permetre
la seva actualització
3.

OBJECTIUS BÀSICS D’AQUESTA NOVA NORMATIVA

a) Complir amb els estàndards actuals de qualitat del servei de biblioteques
integrades a la xarxa de la Diputació de Barcelona .
b) Dissenyar un catàleg de drets i obligacions.
c) Establir un marc d’equilibri i respecte en l’ús i gaudi de l’equipament.
d) Definir clarament conductes i les seves conseqüències.
e) Recollir les demandes i aspiracions de la ciutadania.
4.

SOLUCIONS ALTERNATIVES

L’alternativa a un reglament sobre la matèria seria actualitzar les normes de
funcionament a p r o v a d e s l ’ a n y 2 0 0 3 .
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