Àrea de Cultura
Gerència de Serveis de Biblioteques

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I
L’AJUNTAMENT DE SANT SALVADOR DE GUARDIOLA PER A LA
PRESTACIÓ DEL SERVEI DE LECTURA MITJANÇANT UN BIBLIOBÚS
I. ENTITATS QUE INTERVENEN
D’una part, la Diputació de Barcelona, amb NIF P0800000B i domicili a Rambla
Catalunya 126 de Barcelona, representada per l’Il·lm. Sr. Joan Carles Garcia i
Cañizares, president delegat de l’Àrea de Cultura, d’acord amb l’apartat 4.1.4.d)
de la Refosa 1/2020, sobre nomenaments i delegació de competències i
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada
pel Decret de la Presidència núm. 14600/19, de data 16 de desembre de 2019,
publicada en el BOPB de 19 de desembre de 2019.
Igualment, intervé la secretària delegada, Sra. Vanessa Amigo González, en
virtut de les facultats conferides pel Decret de la Presidència núm. 2446/2020, de
13 de març, publicat en el BOPB de 16 de març de 2020, als efectes de donar fe
d’acord amb el previst a l’article 3.2.i) del Reial Decret 128/2018, de 16 de març,
pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris de l’administració local amb
habilitació de caràcter nacional.
De l’altra, l’Ajuntament de Sant Salvador de Guardiola, (en endavant,
l’Ajuntament), amb NIF P0809700H i domicili al Carrer de Dalt, 19 de Sant
Salvador de Guardiola, representat per l’alcaldessa presidenta, Il·lm. Sra.
Georgina Mercadal Viñals assistida per la secretària d’aquest Ajuntament Sra.
Cristina Quesada Parera.
II. ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ
1. La promoció de la igualtat d’oportunitats per a tothom es troba entre els pilars
bàsics en què s’ha de basar el govern democràtic de la ciutadania. En la societat
de la informació que s’està conformant de manera accelerada, aquesta igualtat
passa de manera essencial per la democratització de la informació, posant-la a
l’abast de les persones, acompanyada dels mitjans que han de permetre
qualificar-la, triar-la, processar-la i fer-ne ús profitosament, és a dir, convertir-la
en coneixement.
En aquest sentit, el servei de lectura pública, d’àmbit municipal, tan proper al
ciutadà, està cridat a fer un paper cabdal amb la seva transformació en centre
local d’informació: un espai públic obert, on s’apleguin i es posin a l’abast de
tothom els diversos suports i fonts de la informació existents, així com els
corresponents equips tecnològics; on es presti un assessorament qualificat als
usuaris i pugui tenir-hi lloc una relació d’intercanvi entre ells, que els permeti
moure’s en les pistes de la informació de manera útil a les seves necessitats.
2. L’article 26.1 b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de
règim local (LBRL); l’article 67 del Text refós de la Llei municipal i de règim local
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de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril (TRLMRLC), i
l’article 39.2 de la Llei 4/1993, de 18 de març, del sistema bibliotecari de
Catalunya, estableixen que la biblioteca pública és un servei de prestació
obligatòria en els municipis de més de 5.000 habitants.
L’esmentada Llei 4/1993 i el Mapa de Lectura Pública de Catalunya preveuen
per aquells municipis que no disposin de servei estàtic, l’accés a la lectura
pública mitjançant el servei de bibliobús.
3. L’article 36 de la LBRL atribueix com a competència pròpia de la Diputació la
coordinació dels serveis municipals per garantir-ne la prestació integral i
adequada, així com l’assistència i cooperació jurídica, econòmica i tècnica als
municipis i la prestació de serveis públics de caràcter supramunicipal i, en el seu
cas, supracomarcal.
4. L’article 2.3 del Decret 124/1999, de 4 de maig, sobre els serveis i el personal
del sistema de lectura pública de Catalunya, en relació amb la disposició
transitòria tercera de la Llei 4/1993, del sistema bibliotecari de Catalunya,
determina els serveis regionals de suport a la lectura pública que correspon
prestar a les diputacions provincials, mentre no es dugui a terme la divisió del
territori de Catalunya en regions, i entre aquests serveis l’apartat e) de l'esmentat
article inclou “els serveis bibliotecaris mòbils, quan el seu abast sigui
supracomarcal”.
5. La Diputació de Barcelona, a través de la Gerència de Serveis de
Biblioteques, presta les esmentades funcions de coordinació, assistència i
cooperació municipal, per tal d’assegurar la prestació adequada del servei de
biblioteca pública.
6. La Diputació de Barcelona, de conformitat amb el Mapa de la Lectura Pública
de Catalunya, considera el servei de Bibliobús adient per als municipis d’entre
300 i 3.000 habitants. En aquest sentit, per acord de la Junta de Govern de data
12 de juliol de 2012 es van aprovar les directrius generals en relació a
l’assistència i cooperació tècnica de la Diputació de Barcelona a la prestació del
servei de lectura mitjançant el servei de bibliobús.
D’acord amb l’anterior, es mantindrà el servei de bibliobús mentre el municipi no
disposi de biblioteca estable.
7. L’Ajuntament i la Diputació de Barcelona tenen voluntat de formalitzar, en el
present document, un conveni de col·laboració de conformitat amb el previst als
articles 47 a 53 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector
públic i als articles 108 a 112 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i
de procediment de les administracions públiques de Catalunya. El present
conveni segueix el marc sectorial establert a la Llei 4/1993, de 18 de març, del
sistema bibliotecari de Catalunya, desenvolupada a partir del Mapa de Lectura
Pública de Catalunya i els Estàndards de biblioteca pública.
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8. La Diputació de Barcelona trametrà el present conveni al Registre de
Convenis de Col·laboració i Cooperació de la Generalitat de Catalunya en
compliment del que estableix la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern.
9. El present conveni va ser aprovat per acord de la Junta de Govern de
l’Ajuntament de data 26/11/2020 i per Acord de la Junta de Govern Local de la
Diputació de Barcelona de data 28/3/2019 (Acord 141/19).
Per tot l’exposat, ambdues parts, de comú acord i reconeixent-se plena capacitat
per aquest acte, formalitzen aquest conveni, que es regirà pels següents
PACTES
Primer. Objecte
L’objecte d’aquest conveni és fixar els termes de col·laboració per establir la
prestació del servei de lectura pública mitjançant un bibliobús de la Diputació de
Barcelona, al municipi de Sant Salvador de Guardiola.
L’Ajuntament de Sant Salvador de Guardiola accepta l’assistència i cooperació
tècnica de la Diputació de Barcelona que suposa la prestació aquest servei, que
forma part de la Xarxa de Biblioteques Municipals de la demarcació de Barcelona
(en endavant XBM), gestionada concertadament entre la Diputació i els
ajuntaments de la seva demarcació.
Segon. Direcció tècnica
La Direcció tècnica del Bibliobús l’exercirà el/la bibliotecari/ària director/a del
Bibliobús, contractat/da per la Diputació de Barcelona.
Tercer. Ubicació
El Bibliobús s’instal·larà en espais del municipi que permetin el seu ús d’una
manera idònia facilitant l’accés al conjunt dels ciutadans.
Quart. Compromisos de la Diputació de Barcelona
La Diputació de Barcelona es compromet al compliment dels pactes d’aquest
conveni, i de manera concreta a:
1. Subministrar el fons documental del Bibliobús, fent la reposició anual
necessària per a l’actualització dels documents i d’acord amb les disponibilitats
pressupostàries de cada exercici.
2. Organitzar el funcionament tècnic per a la prestació del servei de Bibliobús.
3. Aportar la dotació del personal necessària, així com oferir-li la formació
tècnica adient.
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4. Proporcionar el material tècnic que necessiti el Bibliobús per al seu
funcionament.
5. Facilitar als usuaris del Bibliobús l’accés als fons bibliogràfics i documentals
del conjunt de les biblioteques de la XBM i a altres sistemes d’informació externs.
6. Establir, d’acord amb l’Ajuntament, els dies què es prestarà el servei al
municipi; sens perjudici de que, per necessitats generals, la Diputació de
Barcelona pugui modificar els dies o els horaris del servei comunicant-ho
prèviament a l’Ajuntament.
7. Comunicar a l’Ajuntament qualsevol canvi que afecti a la prestació del servei
planificat, amb la màxima antelació possible.
8. Facilitar anualment a l’Ajuntament informació i avaluació de l’ús del servei a
la població.
9. Complir amb totes les seves obligacions i responsabilitats en matèria de
prevenció de riscos laborals.
Cinquè. Compromisos de l’Ajuntament de Sant Salvador de Guardiola
L’Ajuntament es compromet al compliment dels pactes d’aquest conveni, i de
manera concreta a:
1. Facilitar l’espai d’estacionament i la seva senyalització per tal de garantir
l’accés del vehicle del Bibliobús els dies establerts per a la prestació del servei.
2. Facilitar l’establiment de les connexions elèctrica i de comunicacions, segons
les directrius tècniques establertes per la Gerència de Serveis de Biblioteques i
garantir la deguda certificació i revisions de la instal·lació per un instal·lador
autoritzat, segons estableix el Reglament vigent.
3. Facilitar accés a lavabos al personal del Bibliobús.
4. Comunicar amb la major antelació possible al personal del Bibliobús i a la
Gerència de Serveis de Biblioteques qualsevol circumstància que no permeti
donar el servei o bé accedir a la parada.
5. Col·laborar activament en la difusió del servei de bibliobús entre la població
del municipi, el que inclou el compromís de crear, a la pàgina web municipal, un
espai destinat a la promoció del servei de Bibliobús.
6. Promoure el Bibliobús com un agent de formació i de lleure per a tots els
habitants del municipi, facilitant la relació d’aquest amb els agents territorials,
especialment amb els centres educatius i altres entitats culturals i associatives.

4/7

Àrea de Cultura
Gerència de Serveis de Biblioteques

7. Col·laborar en la prestació del servei amb el personal adscrit al Bibliobús, així
com facilitar espais adequats per dur a terme activitats per fomentar la lectura, la
cultura o la formació permanent.
8. Facilitar, d’acord amb la Direcció del Bibliobús, un punt estable i accessible
dins del municipi per facilitar la distribució de material de difusió, i el retorn i
préstec de documents.
9. Informar a la població de qualsevol incident que alteri l’ús del servei.
10. Designar interlocutors de l’Ajuntament per al servei de Bibliobús als quals es
pugui contactar en horari d’oficina i en l’horari de servei del Bibliobús al municipi.
11. Donar-se per assabentat de les directrius i normatives de la Diputació en
relació al carnet d’usuari i d’ús dels serveis bibliotecaris vinculats al carnet de la
XBM.
12. Facilitar la coordinació i cooperació del municipi amb el sistema de lectura
pública.
Sisè. Comissió de seguiment
Per avaluar el funcionament del servei i facilitar la interlocució i l’aplicació
d’aquest conveni es constituirà una Comissió de seguiment del bibliobús, que
estarà integrada pel director o directora del Bibliobús, un representant de
cadascun dels ajuntaments als que dona servei el Bibliobús i un representant de
la Diputació de Barcelona.
La Comissió de Seguiment es reunirà a instàncies de qualsevol de les seves
parts per tractar qualsevol qüestió que pugui sorgir de l’aplicació d’aquest
conveni o relacionada amb el servei o amb les activitats programades.
La Comissió de Seguiment es reunirà amb caràcter bianual, convocada per la
Gerència de Serveis de Biblioteques, per tractar qualsevol qüestió que pugui
sorgir de l’aplicació d’aquest conveni o relacionada amb el servei o amb les
activitats programades.
Setè. Protecció de dades de caràcter personal
La Diputació de Barcelona actua com a responsable del tractament de les dades
del personal del bibliobús, així com les de la resta d’usuaris dels diferents
sistemes i eines que es posen a la seva disposició.
Existirà cessió de dades entre les dues parts en matèria d’avaluació de riscos
laborals i coordinació empresarial.
Les parts es reconeixen mútuament com a Responsables del tractament i
s’obliguen a complir el Reglament europeu 2016/679, de 27 d’abril, general de
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protecció de dades (RGPD) i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de
Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals. Els signants i les
persones de les que per l’acompliment de l’objecte del present conveni es tractin
dades personals, seran informades del tractament de les seves dades per tots
els responsables amb la finalitat de formalitzar-lo i de complir i executar les
obligacions derivades del mateix, detallant tot el que s’indica a l’art. 13 del
RGPD.
Per a qüestions relacionades amb la protecció de dades les persones Delegades
de Protecció de Dades de les parts en seran les interlocutores.
Vuitè. Vigència
Aquest conveni s’estableix per una vigència de 4 anys.
D’acord amb el disposat a l’article 49.h) de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, en
qualsevol moment abans de la finalització prevista, les parts podran acordar
unànimement la seva pròrroga per a un període de fins a quatre anys
addicionals.
Novè. Causes de resolució
Seran causa de resolució d’aquest conveni, les següents:
1. El transcurs del termini de vigència o acompliment dels objectius.
2. El mutu acord dels signants.
3. Que l’Ajuntament inauguri una biblioteca integrada al Sistema de lectura
pública de Catalunya.
4. Quan, efectuada l’avaluació anual del servei a partir de les estadístiques d’ús i
els costos del servei, la mitjana d’usos de préstec per parada i dia de servei
sigui inferior a 12 usos, en el cas de municipis entre 300 i 999 habitants, i
inferior a 16 usos de préstec en municipis superiors a 1.000 habitants i des de
la Gerència de Serveis de Biblioteques es consideri adient la resolució.
5. Quan l’Ajuntament no garanteixi les condicions del servei i això comporti tenir
el vehicle inactiu de manera reiterada.
Desè. Règim jurídic i naturalesa del conveni
El present conveni té caràcter administratiu i obliga a les parts de conformitat
amb les previsions acordades i, en allò no previst específicament i per a la seva
interpretació, s’estarà al previst a la legislació catalana, Llei 26/2010, del 3
d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de
Catalunya i legislació estatal d’aplicació, a més de la normativa que sigui
materialment aplicable a l’objecte del conveni.
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Onzè. Jurisdicció
Per a totes les qüestions que puguin derivar-se de la interpretació i execució dels
pactes d’aquest conveni de col·laboració, les parts es sotmeten expressament a
les competències dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona, amb renúncia
expressa al seu propi fur.
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