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EXP. GADMI 112/2017 

APROVACIÓ DEL PLA MUNICIPAL DEL SERVEI BIBLIOTECARI A TERRASSA 
2018-2025 �

A L’EXCM. AJUNTAMENT EN PLE 

Dins de l’Ajuntament de Terrassa, les biblioteques públiques incloses en l'organització 
formen una xarxa municipal que té com a objectius principals satisfer les necessitats de 
formació, de lectura i d’informació dels ciutadans i de les ciutadanes de Terrassa, així 
com fomentar i promocionar la lectura. 

Amb la inauguració de la Biblioteca Districte 3, al maig de 2011, es donava per executat 
el Pla de biblioteques aprovat l’any 1998. Amb aquest pla s’havia iniciat una voluntat de 
canvi en la concepció de la biblioteca pública de Terrassa, basat sobretot en les 
directrius del Manifest de la UNESCO de 1994.  

Els esforços s’han dedicat a bastir una nova xarxa, en la que principalment s’han 
construït nous equipaments, s’ha estructurat la seva coordinació en una xarxa única i 
s’ha obert a la ciutat. Des del 1998, any d’inauguració de la bct i de l’aprovació del Pla de 
biblioteques, el Servei de Biblioteca Pública de Terrassa ha anat creixent de manera 
sostinguda en recursos, en equipaments i en usuaris. 

Tota l’experiència acumulada, el comportament dels ciutadans i de les ciutadanes envers 
els usos dels serveis, els canvis demogràfics i els tecnològics que s’han produït, i les 
noves necessitats detectades en el dia a dia, porten a fer-se un nou replantejament  de 
quin és el model de biblioteca pública que Terrassa necessita ara i en els propers anys. 

Per tot això, la Diputació de Barcelona, a través de la gerència del Servei de 
Biblioteques, i l’Ajuntament de Terrassa, a través del Servei de Cultura –direcció de la bct 
xarxa-  han treballat i presenten la proposta consensuada d’un nou Pla de Biblioteques 
per desenvolupar en els propers anys a Terrassa, per tal de garantir el servei de 
biblioteca pública a tota la ciutadania. 

L’elaboració d’aquest nou Pla ha tingut en compte la Llei 4/1993, de 18 de març, del 
Sistema Bibliotecari de Catalunya; els Estàndars de Biblioteca Pública de Catalunya; i el 
Mapa de Lectura Pública de Catalunya aprovat al juliol de 2014. 

El text inicial del Pla Municipal del Servei Bibliotecari a Terrassa 2017-2025 estableix les 
necessitats de servei i d’infraestructures que es consideren necessàries per tal d’acostar 
els serveis bibliotecaris a tota la població i, a la vegada, establir línies de treball que 
donin resposta a les demandes de la societat terrassenca actual.  La biblioteca pública 
està exercint un paper cabdal en la construcció de la ciutadania, i aquest paper ha d’anar 
en augment per tal d’aconseguir la millora de les nostres societats, el compromís i la 
participació de les persones en la gestió dels afers públics. El nou pla de biblioteques és 
un instrument de gestió que ha d’ajudar a potenciar aquest valor social en el conjunt de 
les biblioteques de Terrassa. 
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Vist l’informe tècnic emès per la directora del Servei de Cultura, amb el vistiplau de la 
directora de l’Àrea de Cultura, Innovació i Projecció de la ciutat, en data 29 de novembre 
de 2017, pel que proposa l’aprovació del Pla Municipal del Servei Bibliotecari a Terrassa 
2017-2025. L’ informe inclou una  valoració econòmica (apartat “valoració econòmica de 
les propostes”) que s’ha fet a partir d’un valor de referència, havent d’afegir les despeses 
de concurs i redacció del projecte de mobiliari. Aquesta valoració, feta arran de la 
proposta d’actuació en infraestructures, equipaments i recursos humans contemplada en 
aquest Pla municipal, marca una programació de les inversions necessàries, l’execució 
de les quals estarà en funció de les disponibilitats econòmiques de l’ajuntament. 

En la Comissió  informativa de Cultura, Innovació i Projecció de la ciutat en sessió del 
passat 13 de febrer s’ha proposat, per part de grups municipals, fer esmenes al text 
inicial del Pla. 

En data 14 de febrer d’enguany s’ha signat per part del regidor de Cultura , la directora 
de l’’Àrea de Cultura, Innovació i Projecció de la ciutat; i la directora del Servei de Cultura 
el document de “Modificació al text del Pla Municipal del servei bibliotecari 2017-2025 –
Servei de Cultura-Àrea 5, en el que es recull les modificacions o esmenes proposades. 

En base a aquestes esmenes, la Diputació de Barcelona ha incorporat al text inicial del 
Pla les mateixes, i ha actualitzat la data del document. 

Vist  la Llei 4/1993, de 18 de març, del Sistema Bibliotecari de Catalunya; els Estàndards 
de Biblioteca Pública de Catalunya i el Mapa de Lectura Pública de Catalunya aprovat 
mitjançant l’Acord Gov./107/2014, de 15 de juliol  

Vist 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.

Vistos aquests antecedents, la Comissió Informativa de Cultura, Innovació i Projecció de 
la ciutat, proposa a la consideració del Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent 

ACORD 

Únic.- Aprovar el Pla Municipal del servei bibliotecari  2018-2025, de Terrassa. 

No obstant això, l'Excm. Ajuntament en Ple acordarà segons consideri més adient. 

Terrassa,  19 de febrer de 2018 

El president delegat de la Comissió Informativa 
de Cultura, Innovació i Projecció de la ciutat 

Amadeu Aguado Moreno 


