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Edicte de correcció d’errades

Observat error material en la publicació l’annex 1 de l’edicte 10479, de la Diputació de Girona, sobre l’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), inserit en l’exemplar núm. 188 d’aquest Butlletí Oficial de la Província, pàgs. 21 a 26, del dia 2 d’octubre de 
2014, s’esmena tot publicant de nou el contingut de l’Annex 1. Requeriments dels Punts d’Informació i Lectura (PIL).

“(...)

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 lectura (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 
(Impressora/
fotocopiadora/
escàner

4 ordinadors 
(3 públics i un de treball)

un equip polivalent (Impressora/
fotocopiadora/
escàner)

6/7 ordinadors (5/6 públics i un 
de treball)

un equip polivalent 
(impressora/
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), taula/
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

(...)”

Girona, 14 de novembre de 2014

L’Administració del BOP


