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Conveni entre l’ajuntament d’Artà i el Consell Insular de Mallorca per al 
desenvolupament i ordenació dels serveis bibliotecaris públics del municipi 
 
 
Parts 
 
Francesc Miralles Mascaró, vicepresident primer i conseller executiu del Departament de 
Cultura, Patrimoni i Esports del Consell de Mallorca (NIF S0711002F), que actua en nom i 
representació del Consell de Mallorca. 
 
Manuel Galán Massanet, batle president de l’Ajuntament d’Artà (NIF P0700600J), que 
actua en nom i representació d’aquest ajuntament. 
 
 
Antecedents 
 
1. En la societat de la informació i del coneixement en la qual estam immersos, les 
administracions públiques tenen l’obligació de facilitar la igualtat d’oportunitats a tota la 
ciutadania i possibilitar l’accés a tot tipus d’informació posant-la a disposició de tothom i 
creant tots els mitjans necessaris perquè aquesta informació es converteixi amb 
coneixement. 
 
2. La biblioteca pública d’àmbit municipal és actualment el centre local d’informació de la 
comunitat que assegura l’accés igualitari a la informació i al coneixement. 
 
3. La Llei 19/2006, de 23 de novembre, del sistema bibliotecari de les Illes Balears és el 
marc en el qual s’han de desenvolupar els sistemes insulars de biblioteques que conformen 
el sistema bibliotecari de les Illes Balears. 
 
4. L’esmentada llei estableix l’obligatorietat municipal de mantenir una biblioteca pública a 
tots els municipis de les Balears de més de dos mil habitants o un punt de biblioteca als 
municipis de menys de dos mil habitants i dona competències als consells insulars per 
donar suport a aquests serveis bibliotecaris. 
 
5. L’Acord del Consell de Govern de 21 de gener de 2011 (BOIB núm. 17, de 3 de febrer) 
aprovà els paràmetres bàsics de biblioteca pública entesos com les bases per aconseguir un 
sistema bibliotecari coherent i eficient. Aquests paràmetres fixen les pautes bàsiques de 
planificació de les biblioteques públiques. 
 
6. El Consell Executiu del Consell de Mallorca aprovà el Mapa Insular de la Lectura 
Pública en la sessió del 9 de febrer de 2011 (BOIB núm. 38, de 15 de març), instrument de 
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planificació que defineix els tipus de centres bibliogràfics necessaris a cada població i les 
seves funcions. 
 
7. La Comissió Tècnica Insular de Biblioteques de Mallorca el 31 de gener de 2017 va 
emetre dictamen favorable sobre els “Paràmetres bàsics dels punts de biblioteca fixos de 
Mallorca”. 

 
8. El Ple del Consell de Mallorca del dia 8 de novembre de 2018 aprovà el Reglament del 
sistema insular de biblioteques públiques de Mallorca que desplega la Llei 19/2006, de 23 
de novembre, i regula el conveni com a figura que estableix el suport que rebrà cada 
tipologia de biblioteca. 
 
Ambdues parts ens reconeixem mútuament plena capacitat jurídica i d’obrar per formalitzar 
aquest conveni d’acord amb les següents 
 
Clàusules 
 

1. Objecte 
 
L’objecte d’aquest conveni és regular les funcions d’assistència i de cooperació que el 
Consell Insular de Mallorca ofereix als serveis bibliotecaris municipals, els actuals i els que 
eventualment es puguin crear, de l’Ajuntament d’Artà. En l’Annex I, es relacionen els 
serveis actuals afectats per aquest conveni. 
 
Aquests serveis bibliotecaris s’integren en la Xarxa de Biblioteques Públiques de Mallorca 
que el Consell de Mallorca gestiona concertadament amb els ajuntaments de l’illa. 
 

2. Compromisos 
 

2.1. De l’Ajuntament 
 
L’Ajuntament d’Artà  s’obliga a: 
 
2.1.1.  Elaborar el pla director municipal del servei de biblioteca pública d’acord amb els 
paràmetres vigents a les Illes Balears en matèria de biblioteques, en un termini de dos anys 
comptadors a partir de la signatura del present conveni. El pla director ha d’incloure tant les 
estratègies i actuacions per crear o millorar les biblioteques i/o punts de biblioteca del 
municipi, com també les estratègies de gestió pròpies del servei (tipus de serveis que 
s’oferiran, gestió interna dels serveis, política de col·lecció, coordinació i gestió de la 
xarxa, gestió econòmica, etc.). Per elaborar el pla, disposaran de l’assessorament del 
personal dels serveis tècnics bibliotecaris del departament en matèria de Cultura del Consell 
Insular de Mallorca. 
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2.1.2. En cas de lloguer, pagar la renda i les despeses de manteniment i conservació dels 
locals destinats al servei de Biblioteca i fer-se càrrec de les assegurances tant de l’edifici 
com del contingut. 
 
2.1.3.  Sol·licitar un informe previ al Consell Insular de Mallorca per traslladar la biblioteca 
i/o punt de biblioteca a un altre edifici o local i qualsevol modificació de l’equipament o 
dels serveis, tant temporal com definitiu, s’ha de fer de comú acord entre l’Ajuntament i el 
Consell Insular de Mallorca. 
 
2.1.4.  Crear, en la plantilla del personal de la corporació, els llocs de treball necessaris per 
a l’atenció de la biblioteca i/o punt de biblioteca, de retribució i categoria que 
corresponguin, segons els paràmetres bàsics de biblioteca pública de les Illes Balears 
vigents (Annex II) o els paràmetres bàsics dels punts de biblioteca fixos (Annex III). 

 
2.1.5.  Designar una persona que s’encarregui de la coordinació dels serveis bibliotecaris 
del municipi i que depengui de l’Ajuntament en el desenvolupament de la seva comesa. 
Aquest coordinador o coordinadora podrà disposar de l’assessorament i del suport tècnic 
del Centre Coordinador de Biblioteques del Consell Insular de Mallorca. Aquesta persona, 
funcionària o laboral, ha d’estar adscrita als serveis bibliotecaris del municipi. 
 
2.1.6.  Incloure un o una vocal representant del Consell Insular de Mallorca en les proves 
selectives del personal destinat al servei de biblioteques. 
 
2.1.7.  Facilitar als serveis tècnics del Centre Coordinador de Biblioteques del Consell 
Insular de Mallorca la informació general i tècnica que els sigui sol·licitada sobre la seva 
situació i activitats, tant amb finalitats estadístiques com de coordinació. 
 
2.1.8.  Mantenir oberta al públic la biblioteca i/o punt de biblioteca un mínim d’hores 
setmanals segons els paràmetres bàsics de biblioteca pública de les Illes Balears (Annex II) 
o els paràmetres bàsics dels punts de biblioteca fixos (Annex III). 
 
2.1.9.  Fer accessibles les biblioteques i/o punts de biblioteca i disposar d’un pla 
d’emergències adequat a la normativa vigent en la matèria. 
 
2.1.10.  Adequar la biblioteca i/o punt de biblioteca a la normativa tècnica del Centre 
Coordinador de Biblioteques del Consell Insular de Mallorca, a la Llei 19/2006, de 23 de 
novembre, del sistema bibliotecari de les Illes Balears i al Reglament del sistema insular de 
biblioteques públiques de Mallorca. 
 
2.1.11.  Sotmetre la biblioteca i/o punt de biblioteca a la inspecció tècnica del Consell 
Insular de Mallorca.  
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2.1.12.  Garantir una senyalització correcta de la biblioteca i/o punt de biblioteca, tant a 
l’entrada, amb la indicació de l’horari del servei, com en la senyalització viària del 
municipi. 
 
2.1.13.  Recollir la denominació de tots els establiments acollits a aquest conveni en una 
placa exterior, en què ha de constar el nom de la biblioteca o del punt de biblioteca, 
l’emblema de l’Ajuntament i l’emblema del Consell Insular de Mallorca. El disseny del 
rètol ha de seguir el model del Consell o bé un model específic, si l’Ajuntament disposa 
d’un disseny propi per a les retolacions. 
 

2.2. Del Consell Insular de Mallorca 
 
El Consell Insular de Mallorca, a través del Centre Coordinador de Biblioteques de 
Mallorca, s’obliga a: 
 
2.2.1.  Cedir a les biblioteques o punts de biblioteca de creació nova, en qualitat d’usdefruit 
per trenta anys, un lot fundacional. Si abans dels trenta anys, aquests documents són 
esporgats s’han de tornar al Consell Insular de Mallorca perquè els tracti com a fons 
deteriorats o obsolets d’acord amb el que estableix el Reglament del sistema insular de 
biblioteques públiques de Mallorca. 

 
2.2.2.  Adquirir fons per a les biblioteques o punts de biblioteca. Incrementar anualment els 
fons bibliogràfics amb adquisicions noves de llibres, de revistes i d’altres materials 
bibliogràfics, en qualitat d’usdefruit per trenta anys, de conformitat amb la distribució a la 
qual es fa referència a l’Annex IV, sempre que no entri en col·lisió amb la política de 
col·lecció vigent. Si abans dels trenta anys, aquests documents són objecte d’esporgada, 
s’han de tornar al Consell Insular de Mallorca. 

 
2.2.3.  Donar el tractament catalogràfic oportú als fons documentals que s’incorporin i 
coordinar la catalogació de la resta de biblioteques del sistema insular. 

 
2.2.4.  Aportar regularment dotacions del material tècnic de gestió bibliotecària en un 
plantejament de treball en xarxa. 

 
2.2.5.  Oferir assessorament tècnic en la redacció del pla director municipal de biblioteques 
i en el seu funcionament posterior. 

 
2.2.6.  Establir línies d’ajudes per executar els plans directors municipals, una vegada 
transcorregut el termini d’elaboració, d’acord amb la política pressupostària del Consell 
Insular de Mallorca. 
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2.2.7.  Mantenir el catàleg col·lectiu del sistema insular de biblioteques, amb el 
subministrament i instal·lació del programari informàtic necessari per a la gestió 
bibliotecària en un plantejament de treball en xarxa. 

 
2.2.8.  Gestionar l’esporgada dels materials adquirits i cedits en usdefruit a les biblioteques 
i/o punts de biblioteca. 

 
2.2.9.  Coordinar el préstec interbibliotecari a l’àmbit insular. 

 
2.2.10.  Proporcionar al personal de la biblioteca i/o punts de biblioteca la formació 
professional adequada per al desenvolupament de la seva funció. 

 
2.2.11.  Tractar les dades estadístiques de la biblioteca i/o punts de biblioteca i elaborar 
estudis d’avaluació. 

 
2.2.12.  Promocionar la lectura pública i les biblioteques d’àmbit insular planificant i 
subministrant activitats de foment de la lectura. 
 

3. Comissió de seguiment 
 
El personal del sistema insular de biblioteques públiques de Mallorca farà un seguiment de 
l’aplicació del conveni. Es constituirà una comissió de seguiment de l’aplicació. En 
formaran part: el coordinador o coordinadora de les biblioteques del municipi, un o una 
representant polític de l’Ajuntament i una persona representant tècnica del Consell Insular 
de Mallorca. La Comissió de Seguiment s’ha de reunir, com a mínim, una vegada a l’any. 
 

4. Resolució 
 
Són causes de resolució del present conveni, les següents:  

- Per mutu acord de les parts.  

- Per impossibilitat manifesta legal o material de portar a terme el compliment de les   seves 
previsions.  

- Per incompliment manifest dels pactes convinguts entre les parts interessades.  
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5. Vigència 

 
La vigència d’aquest conveni s’inicia el dia de la signatura amb una durada de quatre anys, 
prorrogables per quatre anys més.  
 
Com a mostra de conformitat, signam aquest conveni en dos exemplars. 
 
 
Palma, .... de ...... de 2019 
 
 
Pel Departament de Cultura, Patrimoni i 
Esports del Consell de Mallorca          
    

Per la batlia de l’Ajuntament d’Artà  
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Annex I. Relació dels serveis bibliotecaris municipals de l’Ajuntament d’Artà afectats 
pel present conveni 
 
 
-Biblioteca de Na Batlessa 

Edifici municipal de Na Batlessa 

Carrer Ciutat, 1 

07570 Artà 

 

 

-Punt de biblioteca de la Colònia de Sant Pere. 

Edifici municipal de sa Bassa d’en Fasol 

Plaça de sa Bassa d’en Fasol, s/n 

07579 Colònia de Sant Pere 
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Annex II. Paràmetres bàsics de biblioteca pública de les Illes Balears (BOIB núm. 17, 
de 3 de febrer de 2011) 
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Annex III. Paràmetres dels punts de biblioteca fixos 
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Annex IV. Distribució dels fons bibliogràfics 
 
L’aportació del Consell Insular de Mallorca a cada municipi s’ha de regir per les següents 
fórmules: 
 
Els recursos del Centre Coordinador per a l’adquisició del fons bibliogràfic a què es 

refereix l’apartat 2.2.2 del conveni s’han de distribuir de la manera següent: 

 

1. Un 30 per 100 entre el nombre de biblioteques adherides al Centre, per tant, resulta 

una quota fixa idèntica per a cada biblioteca. 

2.  El 70 per 100 restant s’ha de repartir de forma directament proporcional al nombre 

d’habitants de cada municipi. 

 
Els lots fundacionals de biblioteques s’han de detreure de la partida inicial abans del 
repartiment. 
 
 
 
 

 


