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Expt: SP 1936/20 General 1664/20
Ass: Aprovació obertura biblioteca en fase 3 de desconfinament durant l’estat 
d’alarma pel Covid-19 

RESOLUCIÓ D’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA

Atès que es va establir el pla de desconfinament de la biblioteca per a la fase 1 i 
fase 2. Amb la proclamació de la fase 3 per part de l’estat, i la «Etapa de la 
Represa» decretat pel govern de la Generalitat, les biblioteques amplien els seus 
serveis als usuaris. D’aquesta forma, els serveis que es presten són:

- Préstec i retorn de documents.
- Accés a Internet i al servei d’Ofimàtica.
- Proves ACTIC.
- Aula d’estudi.

Atès que tots aquests serveis es presten mantenint les directrius de salut i higiene 
marcades per les diferents ordres ministerials del Ministerio de Sanidad de l’estat; 
així com les recomanacions marcades pels diferents òrgans i administracions 
competents en matèria de Biblioteques Públiques:

- BOE + Recomanacions Departamento de Cultura del Estado.
- Protocol de Sanitat per establiment de les Fases.
- Protocol de l’Ajuntament sobre seguretat i salut per a la Biblioteca.
- Recomanacions del Grup de Lectura Bibs Mancomunitat (DIBA i GENCAT)

        FASE 0 FASE I       FASE II            FASE III
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Tenint en compte tant les disposicions normatives, com els documents marc de 
recomanacions tècniques a aplicar per totes les biblioteques de la xarxa de 
biblioteques de la Diputació de Barcelona, 

Atès que la Biblioteca de la Roca del Vallès incorpora totes les directrius i 
recomanacions marcades pel govern espanyol, durant l’estat d’alarma, i les 
marcades pel govern català, un cop l’estat d’alarma es deroga (21 de juny 2020), de 
forma que integra els serveis i recomanacions per al desenvolupament de la fase 3 
(Orden SND/458/2020, de 30 de mayo, para la flexibilización de determinadas 
restricciones de ámbito nacional establecidas tras la declaración del estado de 
alarma en aplicación de la fase 3 del Plan para la transicion hacia unanueva 
normalidad).

Vist l’informe de la Directotra de la Biblioteca Municipal de data 19 de juny de 2020.

Aquesta Alcaldia-Presidència, en l’ús de les seves atribucions, 

RESOL:

PRIMER.- Aprovar l’obertura de la Biblioteca Municipal en fase 3 de desconfinament 
implantant totes les directrius, normes i recomanacions marcades pel govern 
competent en matèria de Biblioteques Públiques durant la Fase 3 i  l’«Etapa de la 
Represa» i posteriors fases o etapes,  adaptant les mesures d’higiene i salut 
establertes.

SEGON.- Comunciar aquest acord a l’Area de Serveis i Atenció a les Persones i a la 
Policia Local.
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