
RESOLUCIÓ D’ALCALDIA

Atesa la proposta de la regidoria de Cultura i Patrimoni d’obertura de nous 
espais i serveis a la biblioteca municipal al juliol de 2020.

Per accedir a la sala d’estudi de la biblioteca caldrà tenir en compte les 
següents normes, conforme a les instruccions dels serves tècnics municipals:

 Cal demanar cita prèvia.
 Ús de la mascareta OBLIGATORI.
 Cal utilitzar el desinfectant de mans.
 Cal mantenir les distàncies de seguretat de 1.5m. 
 Pel servei de préstec i devolució de documents, seguirà vigent la cita 

prèvia de cada mitja hora  per usuari.
 Per la recepció de documents i atenció als usuaris, es farà des de la 

porta d’entrada a la biblioteca, on hi ha instal·lada la mampara de 
protecció. 

 Un cop que es fa ús del servei de préstec i devolució de documents, es 
procedirà a la desinfecció  pertinent.  

 El personal farà ús del dret d’admissió en aquells casos que així ho 
requereixin.

 Les persones que presenten simptomatologia compatible amb la COVID-
19 (febre, tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea...) no podran anar 
a la biblioteca.

 Les persones que han estat positiu per al SARS-CoV 2 durant els 14 
dies anteriors, o ha estat en contacte estret amb un positiu confirmat o 
amb simptomatologia compatible no podran anar a la biblioteca. 

Així mateix per accedir a la sala d’estudi caldrà:

 Demanar la cita prèvia, la durada màxima a la sala d’estudi serà de dues 
hores.

 Han de mantenir, en  tot moment,  la distància de seguretat mínima de  
1,5 m. 

 L’accés a la sala es farà obligatòriament amb mascareta i un cop 
s’estigui al seu lloc, es podrà deixar d’utilitzar-la ja que es garantirà la 
distància interpersonal  de 2.5m² per persona.

 Accessos a la sala d’estudi: 
- L’entrada a la sala d’estudi serà per la porta que hi ha al taulell i 

seguint les marques  del terra.



- La sortida serà per la porta del fons de la mateixa sala d’estudi, 
també seguint les marques del terra.

 La sala d’estudi té un aforament màxim de 8 persones. La sala disposa 
de quatre taules i a cada taula hi poden haver 2 usuaris. Els seients que 
es poden ocupar estan convenientment senyalitzats.     

 Quan es disposin a deixar la sala, han de posar-se la mascareta 
obligatòriament.     

 Els usuaris podran utilitzar el servei de wifi sempre que utilitzin el seu 
portàtil, telèfon, etc.

 La necessitat que pugui sorgir de consultar les col·leccions per part dels 
usuaris, s’haurà de fer acompanyats del personal de la biblioteca. 

 Una vegada l’usuari deixi la sala d’estudi, es procedirà a la desinfecció 
del lloc que ha ocupat. 

 Els serveis es poden utilitzar amb ocupació màxima d’una persona. 

Pel que fa a  la utilització dels ordinadors d’usuaris, aquests estan fora de 
servei ja que no pot garantir-se la distància interpersonal de seguretat.

Atesos els antecedents exposats.

Ateses les atribucions de l’article 53.1.b) i d) del Decret Legislatiu 2/2003, pel 
qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya,

He resolt: 

Primer.- Aprovar les instruccions detallades a la part expositiva d’aquesta 
resolució.

Segon.- Procedir a la pertinent difusió a la pàgina web municipal i a les 
instal·lacions de la biblioteca municipal per al coneixement dels usuaris.

Palau-solità i Plegamans

Ho mana

L’alcalde La secretària
Oriol Lozano Rocabruna M. Assumpció Rodríguez Marín
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