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Jsa/xn
Expt: SP 1936/20 General 1664/20
Ass: Aprovació mesures a aplicar a la biblioteca en fase de represa

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 14 de juliol de 2020.

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

RESOL:

PRIMER.- Aprovar les mesures a aplicar a la Biblioteca de La Roca derivades de les 
“Recomanacions elaborades per la Generalitat de Catalunya per a l’aplicació del Pla 
de Represa del sector Biblioteques Municipals” publicades en data 10 de juliol per la 
Direcció General de Creació, Acció Social i Biblioteques, Departament de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya, que seran vigents fins al 15 de setembre de 2020, data en 
que, la  tornada a la normalitat escolar i el final de l’estiu, marcaria una altra realitat en 
l’afluència de públic al servei; que s’adaptarà a la realitat pròpia de la fase de la 
represa i a les recomanacions de la Direcció General de Creació, Acció Social i 
Biblioteques, Departament de Cultura de Generalitat de Catalunya:

Indicacions generals d’accés al servei i espais:
 Horari d’atenció al públic:

◦ Matins de dll, dx i dv de 9 a 13 h.
◦ Tardes de dm i dj de 15 a 18 h.
◦ Servei tancat per vacances del 10 al 31 agost, ambdós inclosos.

 Obligatorietat de l’ús de la mascareta per part dels usuaris majors de 6 anys, 
la mascareta s’ha d’utilitzar en tot moment dins de l’espai tancat.
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 Higiene de mans: obligatorietat de rentat de mans amb gel hidroalcohòlic a 
l’accedir al servei. També a l’hora de procedir a tocar documents a sala 
(dispensadors a cada espai biblioteca: sala novel·les, DVDs i DCs, sala Infantil 
i zona petits lectors  i sala altell).

 Usuaris s’han de registrar amb el seu carnet d’usuari al registre d’assistents 
al servei per dia, que mantindrà la biblioteca, per temes traçabilitat de casos de 
contagi i contactes.

 Distància interpersonal de seguretat de 1,5 – 2 metres en general, excepte 
entre membres de la mateixa família.

 Quarantena dels documents: a tots els documents en contacte directe amb 
els usuaris se’ls aplicarà una quarantena de 48 h abans de ser retornats a les 
prestatgeries.

 Limitació capacitat màxima: 
◦ Sala infantil: 8 punts de consulta.  Màx. 12 persones alhora a sala.
◦ Planta baixa: 7 punts de consulta. Màx. 12 persones alhora a sala.
◦ Planta altell: 10 punts de consulta. Màx. 12 persones alhora a sala.

 Ascensors no es poden fer servir, en casos de necessitat, 1 única persona i 
neteja posterior, es pengen cartells informant.

 Lavabos: lavabos adults queda reduït el seu ús al 50% de l’espai, amb cartell 
indicant ús per una sola persona, o grup familiar alhora. Els lavabos s’obriran 
de forma rotatòria per intentar oferir la màxima higiene.

 Es manté la obligatorietat de ventilació natural abans d’obrir el servei, 
obertura de finestres a les diferents sales abans d’iniciar servei. En quant a la 
climatització, tècnicament s’ha autoritzat a la Biblioteca a la posada en marxa 
de l’equip de climatització durant la prestació del servei.

 Necessitat de tenir reforç de personal per al control accessos i normes 
covid19, necessitat real que es trobarà el servei a mitjans del mes de 
setembre amb l’inici del curs escolar i el final de l’estiu (14 de setembre). 
Necessitat d’una persona situada a l’entrada del servei, de dll a dj en franja de 
tarda (16-19 h) amb les tasques de:
◦ Control aforament accés centre cultural.
◦ Registrar als usuaris al registre de control d’usuaris del servei.
◦ Informar de les normes d’ús del servei en matèria de seguretat i higiene 

covid19.
◦ Redirigir als usuaris a cada espai segons la seva demanda de servei 

concret.

Mesures específiques sala infantil:
1) Dispensador gel hidroalcohòlic entrada àrea infantil i cartell informant de les 

mesures d’higiene (us de gel a entrada i mascareta).
2) Cartell aforament màxim 12 persones: 8  punts de consulta i 4 a espai Petits 

Lectors i circulant.
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3)  Distribució de cadires i punts de lectura preservant distància de seguretat (6 
punts a taules, 2 per consultar internet, 2 punts col·lectius per famílies a espai 
petits lectors).

4) Cartell convidant a ser previsor en l’ús de la col·lecció.
5) Cartells: deixeu llibres consultats als carros habilitats per quarantena.
6) Cartells avisant d’autodesinfecció lloc habilitat per seure.
7) Lavabos: ús d’una sola persona o 2 si es tracta de nucli familiar i tancament de 

forma rotatòria dels lavabos (1 lavabo s’obre al matí, i l’altre a la tarda). 

Espai Petits lectors
  Taula amb dispensador gel hidroalcohòlic i guants d’un sol ús a 

entrada a l’espai, i paperera amb tapa per dipositar els guants utilitzats.
  Els menors de 6 anys no estan obligats a portar mascareta.
  L’adult que acompanya a l’infant serà qui pugui accedir als llibres per a 

la seva consulta, l’infant sense mascareta no podrà accedir als bucs de 
llibres, la consulta dels llibres triats per l’adult serà de consulta comuna 
entre adult i infant i un cop consultats es depositaran al carro per a la 
seva quarantena.

  S’habiliten 2 punts de consulta, poden estar 2 famílies alhora a aquest 
espai.

  Cartell aforament màxim i 1 adult amb 3 infants màxim per espai 
habilitat

Mesures específiques planta baixa:
  Taula amb dispensador gel hidroalcohòlic i cartell ús del gel i 

mascareta.
  Cartell convidant a ser previsor en l’ús de la col·lecció i deixar fons 

consultat al carro.
  Cartell aforament màxim 12 persones: 10  punts de consulta i 2 

circulant.
  Sala Aula Jove queda tancada per ús intern i els usuaris es derivaran a 

la sala altell.
  Espai de revistes i diaris queda tancat a l’accés a l’usuari, les revistes i 

diaris seran facilitats pel personal i després de cada ús els exemplars 
consultats seran derivats a quarantena de 48 h.

Mesures específiques sala altell:
  Taula amb dispensador gel hidroalcohòlic i cartell ús del gel i 

mascareta.
  Cartell convidant a ser previsor en l’ús de la col·lecció i deixar fons 

consultat al carro.
  Cartell aforament màxim 12 persones: 10  punts de consulta i 2 

circulant.
  Els usuaris no poden seure en grups, han de seure de forma individual 

als espais habilitats.
  Cartell convidant a ser previsor en l’ús de la col·lecció i deixar fons 

consultat al carro per quarantena.
.
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SEGON.- Comunciar aquest acord a l’Area de Serveis i Atenció a les Persones i a la 
Policia Local.
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