
Moció dels grups d’ERC-MES, Ciutadans i CUP-Procés Constituent per 

l’ampliació dels horaris del punt de lectura de Valldoreix. 

 Atès que un grup de joves estudiants ens han fet arribar queixes  sobre 

la dificultat de trobar obert en horaris extensos, durant els períodes 

d’exàmens, el punt de lectura de Valldoreix (a partir d’ara en direm 

biblioteca).  

 Atès que la nostra biblioteca ja fa un reforç durant els períodes 

d’exàmens, però els usuaris ens diuen que aquest es podria ampliar. 

 Atès que, si bé és cert que tenim dos torns de 3 o 4 setmanes en que 

l’horari de tarda s’allarga fins les 23 hores, els estudiants ens diuen que 

no és suficient i que necessitarien estigués obert  fins les 12 de la nit.  

 Atès que el fet d’obrir els dissabtes al matí va molt bé als i les estudiants 

i voldrien que s’obrin tots els dissabtes i no només el primer dissabte de 

cada mes.  

 Atès que molts usuaris també ens demanen que s’amplií l’horari al 

migdia, ja que és a última hora del matí quan poden anar a fer consultes 

i tancar a les 13:00 és massa just, ens demanen que l’horari de matí fos 

de 10 a 14 hores. 

 Atès que l’espai infantil amb educadora és obert de dimarts a divendres, 

però els nens hi van també els dilluns i que algunes mares (i no és un 

tema de llenguatge sexista si no que les que ens ho han dit eren 

bàsicament mares) que son usuàries habituals de la biblioteca ens han 

dit que aquest servei hauria de ser de dilluns a divendres. 

 Atès que entenem que hi pot haver limitacions contractuals que 

impossibilitin la immediatesa en l'aplicació d'alguns canvis.  

 Atès que l'actual contracte de gestió del punt de lectura finalitza en 

acabar l'any 2016 

Proposem que aquest ple adopti els següents acords: 

1. Revisar les condicions de l'actual contracte del servei de punt de lectura per 

tal que, quan aquest finalitzi, el proper tingui en compte els següents 

aspectes:  

a. Ampliar l’horari de matins fins a les 14 hores. 

b. Obrir tots els dissabtes al matí, no només el primer dissabte de mes. 

c. Els períodes especials d’exàmens obrir fins a les 12 de la nit, 

incloent-hi els caps de setmana. 

d. Ampliar el servei d’espai infantil de dilluns a divendres. 

2. Aplicar qualsevol canvi del punt 1 que permeti el plec de condicions que 

regeix l'actual  servei de punt de lectura  o biblio-accés de Valldoreix. 

 

 


