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Núm. 10479
diPUtAció de GirOnA
Biblioteques

Edicte d’aprovació definitiva de les bases reguladores de l’adhesió dels ajuntaments de població inferior a 3.000 habitants a la Xarxa de 
Punts d’Informació i Lectura (XPIL)

No havent-se presentat al·legacions en el període d’informació pública contra les bases reguladores de l’adhesió dels 
ajuntaments de població inferior a 3.000 habitants a la Xarxa de Punts d’Informació i Lectura (XPIL), aprovades inicialment 
pel Ple de la corporació en sessió del dia 22 de juliol de 2014, de conformitat amb allò que determina l’article 178 del 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, l’acord 
adoptat ha quedat elevat a definitiu i es publica el text de les bases, el qual es transcriu íntegrament a continuació. 

Contra l’acord anterior, que esgota la via administrativa, els interessats poden interposar recurs contenciós administratiu 
davant la Sala d’aquesta jurisdicció del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos a comptar 
des de l’endemà de la data de la seva publicació. No obstant això, s’hi pot interposar qualsevol altre recurs si es considera 
procedent. 

Girona, 18 de setembre de 2014

Joan Giraut i Cot
President 

“BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES DE L’ADHESIÓ DELS AJUNTAMENTS DE POBLACIÓ INFERIOR A 3.000 
HABITANTS A LA XARXA DE PUNTS D’INFORMACIÓ I LECTURA (XPIL)

1. Objecte i finalitat

La Diputació de Girona, atesa l’experiència positiva de diferents sales de lectura municipals que han comptat amb ajuts de la 
Diputació de Girona, vol aprofundir la naturalesa dels ajuts amb la creació d’una Xarxa de Punts d’Informació i Lectura (XPIL) 
per prestar el seu suport i ajut de manera planificada i impulsar la cooperació entre els municipis, els Punts d’informació i 
lectura i el Sistema de Lectura Pública.
La Xarxa de Punts d’Informació i Lectura es constitueix com un espai de treball tot aprofitant les sinergies i complementarietats 
dels municipis i els seus equipaments bibliotecaris amb la voluntat de:
a) Elaborar un mapa de recursos del territori, amb la posada en comú de les accions que es desenvolupen en aquesta matèria 

a les comarques de Girona.
b) Treballar en xarxa amb els Punts d’informació i Lectura de la demarcació de Girona.
c) Fomentar les activitats formatives en diferents àmbits adreçades al personal tècnic que treballa en aquests serveis.
d) Beneficiar-se dels instruments oferts per la Diputació de Girona a les biblioteques integrades al sistema de lectura pública, 

en la mesura de les possibilitats.
e) Dissenyar, consensuar i aplicar una metodologia comuna.
f) Donar suport als grups de treball que sorgeixin en el marc de col·laboració i/o afavorint el treball amb la resta de biblioteques 

de la demarcació 
La XIPL té com a finalitat esdevenir el marc en el qual es realitzi la implementació de les polítiques futures del Servei de 
biblioteques de la Diputació de Girona pel que fa als municipis amb menys de 3.000 habitants.
L’objecte d’aquestes bases és regular l’adhesió dels ajuntaments de població inferior a 3.000 habitants a la Xarxa de Punts 
d’Informació i Lectura de la Diputació de Girona. 

2. Destinataris

Els ajuntaments de les comarques gironines de població inferior a 3.000 habitants que disposin d’un centre o sala de lectura, 
i reuneixen els requeriments de l’Annex 1 per a ser considerats Punts d’Informació i Lectura.

3. Sol·licituds d’adhesió a la XPIL 

Les sol·licituds d’adhesió a la XPIL es presentaran de manera individualitzada i es podran formalitzar, mitjançant el model 
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normalitzat que estarà disponible a la web de la Diputació de Girona (www.ddgi.cat, a l’apartat de documentació), i que 
consta a l’Annex 2 d’aquestes bases, a través de les modalitats següents:
PRESENTACIÓ CONVENCIONAL: Presentar la sol·licitud al Registre General de la Diputació de Girona (pujada de Sant 
Martí, 5 , 17004 Girona). També es pot presentar per qualsevol dels mitjans que preveu l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 
de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
PRESENTACIÓ TELEMÀTICA: Amb signatura electrònica amb certificat validat en la plataforma PSIS del Consorci 
d’Administració Oberta de Catalunya. La presentació es farà signant el model normalitzat electrònicament i presentant-lo 
mitjançant la plataforma eacat.

Documentació complementària que cal aportar juntament amb la sol·licitud:
a) L’acord de sol·licitud d’adhesió de l’ajuntament aprovat per l’òrgan competent corresponent;
b) Un certificat emès pel/la secretari/ària de l’ajuntament que acrediti que compleix els requisits establerts a l’Annex 1 de les 
bases específiques reguladores corresponents.
D’acord amb la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, les dades facilitades seran 
incloses en el fitxer automatitzat del registre de documents de la Diputació de Girona.

4. Termini de presentació de les sol·licituds

Les sol·licituds es podran presentar des del dia següent a la publicació d’aquestes bases en el Butlletí Oficial de la Província 
de Girona. La presentació de la sol·licitud implica la plena acceptació d’aquestes bases.

5. Instrucció i resolució de l’expedient

El Servei de Biblioteques de la Diputació de Girona serà el responsable de la instrucció i ordenació de l’expedient per a 
l’acceptació de l’adhesió de l’ajuntament sol·licitant a la XPIL objecte d’aquestes bases.
La resolució de la sol·licitud d’adhesió es farà mitjançant Decret de Presidència i el president de la Diputació de Girona serà 
competent per resoldre qualsevol eventualitat no regulada expressament en aquestes bases. L’acord serà vàlid des de la data 
en què es dicti, i desplegarà la seva eficàcia amb la signatura del conveni corresponent segons el model que consta a l’Annex 
3 d’aquestes bases.
L’esmena de defectes en la sol·licitud o l’aportació de documentació requerida s’ha de realitzar després del requeriment i 
amb l’advertència de desistiment, en el termini màxim de 10 dies hàbils des de la notificació. Si transcorregut aquest termini 
no s’ha esmenat o s’ha aportat la documentació preceptiva, s’entén que l’ajuntament ha desistit de la seva sol·licitud, amb la 
resolució prèvia que s’ha de dictar en els termes previstos a l’article 71 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic 
de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i s’arxivaran les actuacions sense cap tràmit ulterior. 
Si l’últim dia de la presentació de la documentació complementària o d’esmena de defectes coincideix amb dissabte, el termini 
finalitzarà el dia hàbil següent.

6. Obligacions del destinatari 

L’ajuntament que es vulgui adherir a la XPIL haurà de signar el conveni d’adhesió a la XPIL segons el model normalitzat que 
consta a l’Annex 3, en el qual es detallen els pactes entre l’ajuntament i la Diputació de Girona

7. Règim jurídic

El marc normatiu pel qual es regeix aquest acord està constituït per:
a) La Llei 4/1993, de 18 de març, del sistema bibliotecari de Catalunya;
b) El Decret 124/1999, de 4 de maig, sobre els serveis i el personal del Sistema de Lectura Pública de Catalunya;
c) L’acord GOV/131/2008, de 15 de juliol, pel qual s’aprova el nou Mapa de la lectura pública de Catalunya;
d) La Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú;
e) La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local;
f) 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 
g) El Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals;
h) La Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal;
i) Qualsevol altra disposició normativa aplicable per raó de la matèria o del subjecte

8. Informació pública de les bases 

Aquestes bases se sotmetran a informació pública per a la formulació d’al·legacions, durant el termini de vint dies hàbils, 
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mitjançant la publicació íntegra al Butlletí Oficial de la Província de Girona, al tauler d’anuncis de la Diputació i fent-hi una 
referència al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, de conformitat amb l’article 124.3 del Decret 179/1995, de 13 de 
juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres i serveis dels ens locals, i l’article 12.3 de l’Ordenança general de subvencions 
de la Diputació. 

9. Vigència

Aquestes bases regeixen des del dia següent en què siguin publicades al Butlletí Oficial de la Província de Girona i seran 
vigents fins que se n’acordi la modificació o derogació.
Disposició addicional 
En el supòsit que es formulin al·legacions durant el termini d’informació pública d’aquestes bases reguladores o que una 
vegada aprovades definitivament s’hi interposi recurs, el president de la Diputació serà l’òrgan competent per resoldre-ho. 
Si la resolució de les al·legacions implica modificació de les bases, se suspendrà la tramitació de la resolució de les sol·licituds 
presentades, en cas que comportin un canvi en les seves determinacions.

Annex 1. Requeriments dels Punts d’Informació i Lectura (PIL)

Població Fins a 599 habitants Entre 600 i 1.599 habitants Entre 1.600 i 2.999 habitant
Tipus de Punt d’informació i lec-
tura (PIL) PIL1 PIL 2 PIL3

SUPERFÍCIE 30 m2 50 m2 80 – 100 m2
DOCUMENTS 400 800 2000
SUBSCRIPCIONS 5 10 – 17 15 – 22
HORARI PÚBLIC SETMANAL 10 h 15 h 15 -20 h
PERSONAL CONTRACTAT batxillerat o mòduls equivalents batxillerat o mòduls equivalents batxillerat o mòduls equivalents
SERVEIS Préstec - Internet
Ofimàtica - Foment de la lectura Préstec - Internet
Ofimàtica - Foment de la lectura Préstec - Internet
Ofimàtica - Foment de la lectura

EQUIPAMENT BÀSIC
3 ordinadors 
(2 públics i un de treball)
un equip polivalent (Impresso-
ra/fotocopiadora/ escàner

4 ordinadors
(3 públics i un de treball) 
un equip polivalent (Impresso-
ra/ fotocopiadora/ escàner)

6/7 ordinadors (5/6 públics i 
un de treball)
un equip polivalent (impresso-
ra/ fotocopiadora/ escàner)
un aparell de TVD amb DVD

MOBILIARI

1 taula (per a 4 persones), 
taula/es per als ordinadors 
públics, 
buc per als llibres infantils, 
taula de treball, 
2 coixins rígids per mainada

Mobiliari:
1 taula (per a 4 persones), t
aula/es per als ordinadors d’ús 
públic, 
buc o prestatgeria adient per 
als audiovisuals, 
buc per als llibres infantils, 
taula de treball, 
2 butaques, 
2 coixins rígids per mainada, 
plafó d’informació, 
prestatgeria per revistes, 
catifa i coixins

2 taules (per a 4 persones), 
taula/es per als ordinadors 
d’ús públic, 
buc o prestatgeria adient per 
als audiovisuals, 
2 bucs per als llibres infantils, 
taula treball, 
2  butaques, 
2 coixins rígids per mainada, 
plafó d’informació, 
prestatgeria per revistes, 
catifa i coixins

Annex 2. Formulari de sol·licitud d’adhesió a la Xarxa de Punts d’Informació i Lectura (XPIL)

1. Dades d’identificació de l’Ajuntament
Nom de la institució:    NIF:
Adreça:
Municipi:     Codi Postal:
Telèfon:      Correu electrònic: 
Web:
Nombre d’habitants:    Any de creació de l’equipament:

2. Dades d’identificació de la persona que signa la sol·licitud
Nom i cognoms:
NIF:       Càrrec:
Telèfon:       Correu electrònic: 
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3 Dades d’identificació de la persona de contacte per al seguiment de l’expedient
Nom i cognoms:
Càrrec:       Telèfon:
Correu electrònic:

4. Objecte de la sol·licitud
La persona signant sol·licita l’adhesió a la Xarxa de Punts d’Informació i Lectura (XPIL), en els termes establerts a les bases 
reguladores i n’assumeix totes les responsabilitats que se’n puguin derivar.

5. Documentació a aportar
a) L’acord o resolució de sol·licitud d’adhesió de l’ajuntament aprovat per l’òrgan competent corresponent.
b) Un certificat emès pel/la secretari/ària de l’ajuntament que acrediti que compleix els requisits establerts a l’Annex 1 de les 
bases específiques reguladores corresponents.

Girona, _____________________

Signatura de la persona sol·licitant i segell de l’ajuntament

NOTA: Empleneu preferentment amb ordinador o amb lletra d’impremta.

D’acord amb la Llei 15/1999, de 13 de desembre de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les dades 
facilitades mitjançant aquest formulari i els adjunts s’incorporaran a un fitxer automatitzat titularitat de la Diputació de 
Girona i seran utilitzades únicament per a gestionar la sol·licitud. Els titulars de les dades podran exercir els drets d’accés, 
rectificació, oposició i cancel·lació tot adreçant-se a la Presidència de la Diputació.

Annex 3. Model de Conveni d’adhesió a la Xarxa de Punts d’Informació i Lectura (XPIL)

CONVENI REGULADOR DE L’ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT DE (…) A LA XARXA DE PUNTS D’INFORMACIÓ I 
LECTURA (XPIL) DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA

I. ENS LOCALS QUE HI INTERVENEN:
La Diputació de Girona, amb NIF P1700000A, representada en aquest acte pel seu president, Sr. Joan Giraut i Cot, en virtut de 
les facultats conferides per acord del Ple de (…), assistit pel secretari general, Sr. Jordi Batllori i Nouvilas.
L’ajuntament de (…), amb NIF (…), representat en aquest acte pel seu/seva alcalde/alcaldessa, Sr/a. (…), d’acord amb les 
atribucions establertes a l’article 21.b de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, en la seva redacció 
donada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures per a la modernització del govern local, assistit pel/la secretari/
ària general de la corporació, Sr./a. (...).

II. ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ:
1. Que la Diputació de Girona té especial interès en cooperar i prestar suport als municipis de menys de 3.000 habitants ja 
que aquests constitueixen la majoria dels municipis gironins i que tant la Llei la Llei 4/1993 del Sistema Bibliotecari, com el 
Mapa de la lectura pública, preveuen el servei de bibliobús per on no hi ha un servei estàtic. El sistema de bibliobusos no s’ha 
desplegat de manera uniforme a nivell nacional i és inexistent a comarques gironines. En canvi, sí que s’ha detectat l’esforç 
dels municipis en dotar-se de serveis estables. D’aquí que la Diputació de Girona, des de fa anys, presta serveis i atorga ajuts 
a aquests municipis en la prestació de serveis de lectura pública;
2. Aquests serveis estables han estat creats bé per voluntats locals puntuals, bé per herència de la història. L’estat actual 
d’aquests equipaments i el seu desigual funcionament fan necessària una reflexió sobre el disseny de serveis per a aquests 
municipis, la seva planificació i creació dibuixant alhora la possibilitat d’establir mecanismes de suport que ajudin al seu 
manteniment. Per això, la Diputació de Girona ha elaborat un Pla per a biblioteques que recull els serveis mínims i les 
mínimes condicions que han de presentar els serveis bibliotecaris de poblacions sota el llindar dels 3.000 habitants;
3. Que l’ajuntament de (...) va crear l’any (...) la biblioteca/centre de lectura (...) de la seva titularitat i amb la voluntat de 
millorar la prestació del servei prestat, ha sol·licitat l’adhesió a la Xarxa de Punts d’Informació i Lectura (XPIL) de la Diputació 
de Girona
4. Que és voluntat de les parts intervinents, recollir en aquest conveni, els pactes que han de definir els requeriments de 
l’adhesió del Punt d’informació i lectura de l’Ajuntament de (...) a la XPIL de la Diputació de Girona.
Per tot això, les parts intervinents formalitzen aquest conveni amb subjecció als següents 
PACTES
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Primer. Objecte
La Diputació de Girona i l’Ajuntament de (...) acorden que el servei municipal de lectura pública s’adhereixi a la XPIL per tal 
de millorar les prestacions i serveis que actualment desenvolupa.

Segon. Obligacions de la Diputació de Girona
1. En acceptar l’adhesió a la XPIL, la Diputació de Girona reconeix que està garantida la idoneïtat de l’equipament segons els 
requeriments establerts a les bases.
2. La Diputació de Girona col·laborarà amb l’ajuntament, específicament en els serveis següents:

a)  El manteniment actualitzat del document amb els requeriments mínims que han de ser garantits en els Punts d’informació 
i lectura i informar l’Ajuntament de les actualitzacions que es produeixin;

b)  La cessió d’una llicència d’un programa de gestió bibliotecària que possibiliti el catàleg i la gestió del fons de l’equipament 
(catalogació, incorporació dels exemplars, gestió del préstec i dels usuaris, informe d’estadístiques, ...)

c)  La prestació de formació al personal de la biblioteca en temes professionals, dins l’oferta anual del Servei de Biblioteques 
de la Diputació de Girona destinada al personal municipal;

d)  L’impuls a la seva coordinació amb el Sistema de la lectura pública de Catalunya de la demarcació de Girona, en la 
mesura de les seves possibilitats

e) L’assessorament per a la definició del servei, millores o implantacions de nous serveis a petició de l’Ajuntament.
f) La inclusió, com a equipament registrat, en els directoris públics del Servei de Biblioteques de la Diputació de Girona
g)  La dotació d’adquisicions documentals per al manteniment del fons, en funció de les seves disponibilitats pressupostàries, 

i de serveis de foment de la lectura
h)  L’accés a Bibgirona, l’extranet de les biblioteques públiques gironines i als instruments i serveis telemàtics que la 

Diputació de Girona ofereix a les biblioteques. 

Tercer. Obligacions de l’Ajuntament 
L’Ajuntament de (...) és el titular i gestiona el centre/sala de lectura de (...) i ha sol·licitat que aquest/aquesta estigui adherit 
a la XPIL de la Diputació de Girona. Per tal de poder-s’hi adherir, l’Ajuntament garanteix que el Punt d’Informació i Lectura 
reuneix els requisits determinats en les bases de creació de la Xarxa, i per tal de garantir la idoneïtat i la bona prestació del 
servei es compromet a:

a)  Gestionar el PIL en tot allò relacionat amb el manteniment de la col·lecció, l’equipament informàtic, els espais, el mobiliari, 
el personal i les activitats de foment lector;

b)  Garantir que es compleixen i mantenen les condicions mínimes establertes en les bases reguladores com a requisit 
(quantitativament i qualitativament), amb partides específiques en el pressupost municipal (almenys pel que fa a la 
plantilla de personal, manteniment de les col·leccions i l’equipament i activitats de foment a la lectura);

c)  Garantir que el personal del servei treballi coordinadament amb el Sistema de la lectura pública de la demarcació i rebi 
la formació pertinent;

d)  Facilitar a la Diputació de Girona la informació que es sol·liciti per comprovar l’adequació als protocols i permetre l’accés 
i l’actuació del personal del seu Servei de Biblioteques; i prendre en consideració els informes tècnics que en resultin.

e) Facilitar les dades estadístiques que sol·liciti la Diputació de Girona.
f)  Informar al Servei de Biblioteques de la Diputació de Girona de qualsevol canvi en la gestió i funcionament del PIL 

(canvis en personal, horaris, serveis, obres...) 

Quart. Vigència del conveni
La vigència d’aquest conveni s’inicia amb la seva signatura. El conveni es considerarà prorrogat tàcitament per períodes 
anuals, sens perjudici que qualsevol de les parts pugui rescindir la vigència del conveni o per denúncia escrita amb un termini 
mínim de preavís de 6 mesos.

Cinquè. Extinció
Són causes d’extinció d’aquest conveni:

a) El mutu acord entre les parts que el subscriuen
    La denúncia d’una de les parts, comunicada per escrit a l’altra part, amb una antelació mínima de 6 mesos.
b) La donada de baixa de la XPIL per incompliment de les obligacions del municipi
c) La supressió de la XPIL per part de la Diputació de Girona
d) La impossibilitat legal o material de continuar amb l’objecte del conveni
e) Qualsevol altra causa prevista a la normativa vigent

Sisè. Comissió de seguiment
1. Es constituirà una comissió de seguiment d’aquest conveni en la qual s’han d’integrar paritàriament representants de la 
Diputació de Girona i l’Ajuntament de (...).
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2. Formaran part de la comissió de seguiment les persones següents:
a) Per la Diputació de Girona: el diputat de (àrea d’adscripció del Servei de Biblioteques) i/o les persones en qui delegui,
b) Per l’Ajuntament de (...): els càrrecs i/o persones que es designin.

3. Corresponen a la comissió de seguiment les funcions següents:
a) Promoure les condicions que siguin necessàries per a afavorir el compliment de l’objecte d’aquest conveni;
b) Facilitar la remoció dels obstacles que entorpeixin la celeritat dels tràmits requerits en cada cas;
c) Procurar la resolució dels problemes d’interpretació i execució dels projectes de la XPIL que puguin presentar-se.

4. La Comissió es reunirà quan ho sol·liciti una de les parts indicant el motiu de la sol·licitud de reunió. Els quòrum de reunió 
i adopció d’acords seran els d’unanimitat dels seus membres.

Setè. Règim jurídic
El marc normatiu pel qual es regeix aquest conveni és:

a) La Llei 4/1993, de 18 de març, del sistema bibliotecari de Catalunya;
b) El Decret 124/1999, de 4 de maig, sobre els serveis i el personal del Sistema de Lectura Pública de Catalunya;
c) L’acord GOV/131/2008, de 15 de juliol, pel qual s’aprova el nou Mapa de la lectura pública de Catalunya;
d) La Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu 
comú;
e) La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local;
f) 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 
g) El Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals;
h) La Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal;
i) Qualsevol altra disposició normativa aplicable per raó de la matèria o del subjecte

Vuitè. Naturalesa del conveni 
Aquest conveni té naturalesa administrativa i es circumscriu a la relació que determina l’article 4.1.d del Reial decret legislatiu 
3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic. Els conflictes derivats 
de l’aplicació d’aquest conveni són competència dels òrgans de l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu de la ciutat de 
Girona.

Novè. Competència
Aquest conveni regulador es formalitza a l’empara de l’article 91.2.d del 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 que atribueix a les diputacions la competència per a 
fomentar i administrar els interessos peculiars de la província.
I, en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen aquest conveni per duplicat en el lloc i la data que s’assenyalen. 
(LLOC, DATA I SIGNATURES. (...). PER L’AJUNTAMENT DE...: L’ALCALDE/ESSA PRESIDENT/A, EL SECRETARI/ÀRIA 
GENERAL. GIRONA. PER LA DIPUTACIÓ DE GIRONA: EL PRESIDENT, EL SECRETARI GENERAL).”

Administració Local Diputació


