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MEMÒRIA PER A LA CONSULTA PÚBLICA DE L’EXPEDIENT DE CREACIÓ DEL 

SERVEI PÚBLIC DE LA BIBLIOTECA MN. JOAN AVINYÓ DE CUBELLES

I. ANTECEDENTS I PROBLEMES QUE ES PRETENEN SOLUCIONAR AMB  
L’EXPEDIENT DE CREACIÓ DEL SERVEI PÚBLIC DE LA BIBLIOTECA MN. 
JOAN AVINYÓ DE CUBELLES

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. Només un accés lliure i sense límits al 
coneixement, al pensament, la cultura i la informació possibiliten la llibertat, la prosperitat i el 
desenvolupament de la societat i dels ciutadans bens informats per exercir els seus drets 
democràtics i desenvolupar un paper actiu a la societat. Per això, els serveis de biblioteca 
pública es presten sobre la base d’igualtat d’accés per a totes les persones;

Al 1947, la UNESCO va aprovar el primer Manifest de la Biblioteca Pública. Aquest Manifest 
defineix la biblioteca pública com una força viva de la societat, una institució democràtica per 
tots els públics. La biblioteca pública segons defineix el Manifest de la UNESCO de la 
Biblioteca Pública en la seva versió de 1994, és un centre local d’informació que facilita tot 
tipus de coneixement i informa als seus usuaris. Els seus serveis es fonamenten en la 
igualtat d’accés per a tothom, sense tenir en compte l’edat, la raça, el sexe, la religió, la 
nacionalitat o la classe social; 

En aquest sentit, la biblioteca pública, d’àmbit municipal, tan propera al ciutadà, està cridada 
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;

La biblioteca és de titularitat municipal 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 67. b de la Llei 
municipal i de règim local, Text Refós DL 2/2003, i l’article 39 de la Llei 4/1993, de 18 de 
març del Sistema Bibliotecari de Catalunya. Es gestionarà concertadament amb la Diputació 
de Barcelona, segons conveni a signar entre els dos ens, i formarà part de la Xarxa de 
Biblioteques Municipals; 

II. NECESSITAT I OPORTUNITAT DE LA SEVA APROVACIÓ

Les biblioteques públiques, com a espais oberts al conjunt de la ciutadania, d’accés 
universal i gratuït, s’han consolidat com a agents culturals, socials i informatius clau en les 
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societats actuals. És a dir, la biblioteca pública, en desenvolupar les seves funcions en 
àmbits tant diversos i fonamentals com són la vida social, econòmica, cultural o educativa 
d’una societat, s’ha configurat com a un agent comunitari amb capacitat real de contribuir a 
la transformació social del seu entorn, tot tenint present la complementarietat d’altres factors 
i intervencions.

Segons una anàlisi valorativa realitzada per la XBM (Xarxa de Biblioteques Municipals) del 
paper social que desenvolupen les biblioteques públiques en el seu entorn més immediat, 
ofereix una primera aproximació sobre la contribució de les biblioteques en la generació d’un 
conjunt de beneficis socials en les seves comunitats, i sobre els aspectes que cal considerar 
a l’hora de generar valor en cadascun d’aquests àmbits:

1. Foment de l’hàbit i competència lectora.
2. Accés universal al coneixement i la lectura.
3. Preservació i difusió de la memòria i la cultural local.
4. Progrés cultural i artístic local.
5. Inclusió social.
6. Inclusió de persones amb discapacitat
7. Inclusió de la diversitat cultural.
8. Cohesió social.
9. Capital social.
10. Revitalització de l'espai públic.
11. Foment de la inclusió laboral.
12. Foment del progrés econòmic local.
13. Alfabetització informacional (ALFIN).
14. Inclusió digital
15. Societats més i millor informades.

III. 3. OBJECTIUS DE LA NORMA

L’objectiu de la norma és l’establiment del Servei de la Biblioteca Municipal Mn Joan Avinyó 
de Cubelles, i regular els usos de la biblioteca municipal, així com, aprovar el concert entre 
la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Cubelles, per tal de formar part de la Xarxa de 
Biblioteques Municipals. 

IV. 4. POSSIBLES SOLUCIONS ALTERNATIVES REGULATÒRIES I NO 
REGULATÒRIES.

Segon el articulo 9 de la LRSAL, de redacció de l’art. 26.1 b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les Bases de Règim Locals, sense perjudici dels acords de coordinació entre 
l’Ajuntament i la Diputació per la determinació de la forma de gestió compartida del servei 
púb0lic local.
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