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Biblioteques L’H

MISSIÓ
La missió de la Secció de biblioteques és desenvolupar les polítiques de lectura pública de l’Ajuntament de l’Hospitalet i gestionar la
seva xarxa de biblioteques municipals.
La missió de les biblioteques de l’Hospitalet és facilitar l’accés a la informació, al coneixement i a la cultura dels ciutadans,
contribuint a la millora de la seva qualitat de vida i a l’assoliment d’un major grau de democràcia i benestar.
EIXOS ESTRATÈGICS TRANSVERSALS
El Pla d’actuació 2007-2011 recull les propostes del
estratègics transversals que aquest Pla proposa:
•
•
•

Pla de Cultura de l’Hospitalet i s’emmarca clarament en els tres eixos

Els joves, una actuació prioritària
La cultura com a element integrador de la nova ciutadania
Les tecnologies de la informació i la comunicació, TIC

LÍNIES ESTRATÈGIQUES
Les línies estratègiques es basen en tres factors d’actuació claus:
•
•
•
•

Les actuacions de proximitat
La participació dels usuaris i de les entitats
La continuïtat en les propostes perquè generin hàbits
La qualitat en la gestió
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Biblioteques L’H

1

Consolidar i ampliar els equipaments bibliotecaris
1.1 Redactar el 2n Pla de Biblioteques de l’Hospitalet pel període 2007-2015 i proposar la seva aprovació en el Ple Municipal.
1.2 Implementar les actuacions pendents del pla de biblioteques vigent.
1.3 Definir un pla d’inversions pel manteniment dels espais i dels equipaments que previngui la degradació de les
instal·lacions.
1.4 Redactar els plans d’emergència i evacuació de totes les biblioteques de la Xarxa.

2

Millorar la gestió de les biblioteques públiques
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

3

Adequar els serveis i els programes de les biblioteques a les necessitats canviants de la població
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

4

Adequar els recursos humans i la seva formació a les necessitats de les biblioteques i dels serveis que ofereixen.
Estudiar l’aplicació de preus públics a alguns dels serveis.
Incrementar els recursos econòmics de la Xarxa de biblioteques
Millorar la metodologia i els procediments de treball.
Aprofundir en el treball cooperatiu amb altres administracions i amb altres agents culturals.
Redactar un reglament de cessió d’espais específics de biblioteques.

Millorar l’accessibilitat a les biblioteques tant en línia com de forma presencial
Aprofundir en la política de fons únic de ciutat i d’equilibri de la col·lecció
Ampliar els serveis de les biblioteques com a centres d’informació documental, funcional i local
Oferir serveis educatius i de formació al llarg de la vida, especialment en el maneig de les TIC
Organitzar activitats de foment de la lectura i de difusió cultural integrades en el calendari cultural i festiu de la ciutat
Donar suport a la creació literària

Implementar accions per atreure nous usuaris
4.1 Estudiar els indicadors d’ús per detectar les franges, sectors i zones de població menys fidelitzades.
4.2 Dissenyar serveis i activitats per atreure aquests sectors
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Biblioteques L’H

5

Millorar la difusió de les biblioteques, dels seus serveis i de les seves activitats
5.1
5.2
5.3
5.4

Racionalitzar els circuits de producció de productes gràfics per aconseguir major eficàcia
Incrementar el nombre d’eines informatives presencials i electròniques de la Xarxa, augmentant l’abast de la seva difusió
Gestionar la pàgina web de la Xarxa de forma dinàmica i assegurar la presència en la web municipal i de la Diba
Assegurar la presència de la Xarxa en la premsa general i especialitzada i en els cercles professionals
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1. Consolidar i ampliar els equipaments bibliotecaris

LÍNIA DE TREBALL

ACTUACIONS

1.1. Redactar el 2on Pla de Biblioteques de •
l’Hospitalet pel període 2007-2015 i proposar la
seva aprovació en el Ple Municipal.
•
•
•

1.2. Implementar les actuacions pendents del pla •
de biblioteques vigent
•
•
•
•
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UNITAT
D’EXECUCIÓ

Redactar el 2on.Pla de Biblioteques per a Secció bib.
dues legislatures
Acordar les actuacions bibliotecàries amb Secció bib.
la Diputació de Barcelona
Revisar jurídicament el document
Portar a l’aprovació pel Ple Municipal el
2on Pla de biblioteques 2007-2015
Ampliació del conveni marc
de
col·laboració amb la
Diputació de
Barcelona
Reconvertir la Sala de lectura Frederic
Mistral en la biblioteca escolar del centre
Seguiment del projecte de la biblioteca de
la Pl. Europa – Districte VII i definició del
seu projecte funcional
Buscar un nou emplaçament per la
biblioteca del districte III
Elaborar un projecte d’adequació i
ampliació de Can Sumarro
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ALTRES
SERVEIS

ALTRES
AGENTS

Diputació
Ass. jurídica
Secr. mpal.

Diputació
Seccio bib.

Educació

Secció bib.

ADU

Secció bib.

ADU

Secció bib.

Edificis
Municipals

Diputació

Diputació

Biblioteques L’H

1.3. Definir un pla d’inversions pel manteniment •
de les instal·lacions i reconvertir alguns espais
d’alguna biblioteca
•

1.4. Redactar els plans d’emergència i •
evacuació de totes les biblioteques de la Xarxa.
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Definir el pla d’inversions quadriennal que Secció bib.
contempli entre d’altres la millora de la
climatització, la telefonia, el mobiliari i la
neteja.
Reconvertir part dels espais de treball Secció bib.
intern de la biblioteca Tecla Sala en zones
de servei (Fons de Còmic i Fons Homar).

Mantenime
nt

Edificis
Municipals

Mantenime
nt
Tecla Sala

Edificis
Municipals

Fer l’encàrrec formal per l’elaboració dels Biblioteques
plans d’emergència i evacuació de totes de la Xarxa
les biblioteques, tant a nivell de
treballadors com a nivell de públic.

Unitat de Edificis
prevenció
Municipals
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2. Millorar la gestió de les biblioteques públiques
LÍNIA DE TREBALL

UNITAT
D’EXECUCIÓ

ACTUACIONS

2.1. Adequar els recursos humans i la seva •
formació a les necessitats de les biblioteques i
dels serveis que ofereixen
•
•
•
•

Ampliar el personal adscrit a la Secció i
adequar la seva qualificació professional.
Ampliar les plantilles de les biblioteques
que calgui.
Actualitzar el catàleg de llocs de treball.
Adequar les millores socials que afecten
al calendari a les especificitats del servei.
Elaborar un pla de formació permanent
per tot el personal de la Xarxa.

Secció bib.

RRHH

Secció bib.
Secció bib.

RRHH
RRHH

Directors bib. Formació

Establir una política de preus públics per Secció bib.
alguns dels serveis i vincular-los al
pressupost de la Xarxa.

2.3. Incrementar els recursos econòmics de la •
Xarxa de biblioteques
•

Buscar patrocini per a projectes o Secció bib.
Directors bib.
activitats concretes.
Cercar
subvencions
a
altres Secció bib.
administracions i institucions

2.4. Millorar la metodologia i els procediments
de treball

Elaborar manuals de procediments Secció i
interns que permetin compartir sistemes directors de
les
de treball.
biblioteques
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ALTRES
AGENTS

RRHH

2.2. Estudiar l’aplicació de preus públics a alguns •
dels serveis

•

ALTRES
SERVEIS

Biblioteques L’H

•
•

2.5. Aprofundir en el treball cooperatiu amb
altres administracions per optimitzar recursos

•
•
•
•

2.6. Participar en la redacció del reglament de •
cessió d’espais cultural, incloent les especificitats
dels espais bibliotecaris.
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Elaborar mapes de processos interns per
millorar els fluxos i les càrregues de
treball.
Redactar la carta de serveis de la Xarxa
de biblioteques de l’H, amb els
compromisos del servei bibliotecari.

Secció i
directors de
les
biblioteques

Crear una comissió mixta Ajuntament Diputació que es reuneixi periòdicament i
faci el seguiment de la Xarxa
Convocar la comissió de seguiment amb
l’Ajuntament d’Esplugues per la biblioteca
La Bòbila
Establir un conveni de col·laboració amb
l’Ajuntament de Barcelona per la
biblioteca Francesc Candel
Establir contactes amb l’Ajuntament de
Cornellà per donar servei al barri Sanfeliu
amb la biblioteca de Sant Ildefons

Secció

Diputació

Secció

Esplugues
Diputació

Secció

Consorci
bib. BCN

Secció

Cornellà
Diputació

Redactar un apartat específic de Secció
biblioteques en el reglament de cessió
d’espais.
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Foment
Cultura

Biblioteques L’H

3. Adequar els serveis i els programes de les biblioteques a les necessitats canviants de la població

LÍNIA DE TREBALL

3.1. Millorar l’accessibilitat a les biblioteques tant •
en línia com de forma presencial
•
•
•
•

3.2. Aprofundir en la política de fons únic de
ciutat i d’equilibri de la col·lecció

•
•
•
•
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UNITAT
D’EXECUCIÓ

ACTUACIONS

Estudiar els horaris de les biblioteques i Secció bib.
ampliar-los allà on sigui possible amb una
òptica d’equilibri territorial.
Instal·lar bústies de devolució de
documents a totes les biblioteques de la
Xarxa.
Definir estratègies d’acollida a la nova Secció
ciutadania i amb col·lectius amb
dificultats.
Fer difusió de la pàgina web de la Xarxa Secció
en altres estaments municipals i
supramunicipals.
Treballar per millorar el posicionament
web en els cercadors generalistes i
especialitzats
Actualitzar el document política de fons
únic de ciutat.
Definir les especialitzacions de les
biblioteques, el seu abast i la
complementarietat amb la resta de fons.
Adaptar la política d’adquisició de la
Diputació a la realitat d’una xarxa local.
Ampliar l’oferta en línia de catàlegs
especialitzats d’agents col·laboradors
9

ALTRES
SERVEIS

ALTRES
AGENTS

U.Mantenim
ent

Estudis

Secció i
Central
Secció i
directors
Secció

Diputació

Secció

SidaStudi
CEL’H
Biblioteques L’H

Goethe
•

3.3. Ampliar els serveis de les biblioteques com a •
centres d’informació documental, funcional i local
•

3.4. Oferir serveis educatius i de formació al llarg •
de la vida, especialment en el maneig de les TIC
•
•
•
•
•
•
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Ampliar els continguts de la biblioteca
virtual de la pàgina web.
Ampliar el document de política Bib. Central
d’informació de la Xarxa amb els apartats
de informació funcional i informació local
Reforçar la col·laboració amb els agents Secció
generadors d’informació local per a
posar-la a l’abast dels usuaris
Continuar dinamitzant el Programa “Punt
Edu” de biblioteques escolars.
Col·laborar en la redacció del Pla de
Biblioteques Escolars L’H
Aprenentatge en l’ús de la informació a
través de les visites escolars
Suport a les Sales d’Estudis, redefinint el
projecte i buscant nous espais
Oferir serveis d’ autoformació en idiomes,
ofimàtica i altres matèries
Articular una oferta de formació en TIC, a
nivell bàsic, a les biblioteques de la
Xarxa.
Posar a l’abast d’altres col·lectius els
espais multimèdia per a la seva
rendibilitat.
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Joventut
Informació
C.Culturals
PMD

CEL’H
CRP
Casino

Secció

Educació

CRP

Secció

Educació

CRP

Secció
Secció

Joventut

Secció

Informàtica Diputació

Secció

Informàtica Diputació

Secció

Biblioteques L’H

3.5. Organitzar activitats de foment de la lectura •
i de difusió cultural integrades en el calendari
cultural i festiu de la ciutat
•
•
•
•
3.6. Donar suport a la creació literària

•
•
•
•
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Continuar el programa de dinamització de
la lectura a alumnes de 5è. “La Lliga dels
llibres”.
Continuar l’activitat Marató de Contes de
l’Hospitalet.
Mantenir la programació d’activitats
regulars a totes les biblioteques.
Ampliar l’oferta de tertúlies literàries a les
biblioteques i a nivell de ciutat
Ampliar l’oferta d’activitats familiars

Secció

Educació

Secció

Foment

Incrementar les presentacions de llibres a
les biblioteques i altres agents culturals
de la ciutat
Recollir la producció literària de la ciutat i
facilitar la trobada entre els autors locals
Iniciar una línea de suport a l’edició
d’autors locals.
Mantenir la convocatòria del Premi
Literari de Novel·la Negra

Biblioteques
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Biblioteques
Biblioteques
Biblioteques

Bib. Central
Secció
La Bóbila

Biblioteques L’H

4. Implementar accions per atreure nous usuaris

LÍNIA DE TREBALL

ACTUACIONS

UNITAT
D’EXECUCIÓ

4.1. Estudiar els indicadors d’ús per detectar les •
franges, sectors i zones de població menys
fidelitzades
•

Participar en els Cercles de Comparació Secció
Intermunicipals
Analitzar les estadístiques d’usuaris Secció
anuals.

4.2. Dissenyar serveis i activitats per atreure •
aquests sectors
•

Dissenyar serveis i accions per a públic Secció
jove, especialment els adolescents
Dissenyar serveis i accions per a gent
gran

ALTRES
SERVEIS

ALTRES
AGENTS

Diputació

Joventut
Educació
Benestar
Social

5. Millorar la difusió de les biblioteques, dels seus serveis i de les seves activitats

LÍNIA DE TREBALL

ACTUACIONS

5.1. Racionalitzar els circuits de producció de
productes gràfics per aconseguir major eficàcia

•
•
•
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UNITAT
D’EXECUCIÓ

Dissenyar un nou model de difusió de la Secció
programació de les activitats de les Secció
biblioteques
Utilitzar els canals d’altres seccions o
entitats
per
difondre
la
nostra
programació.
Garantir la producció dels elements de
difusió
12

ALTRES
SERVEIS

ALTRES
AGENTS

Imatge

Imatge

Biblioteques L’H

5.2. Incrementar el nombre d’eines informatives
presencials i electròniques de la Xarxa,
augmentant l’abast de la seva difusió

•
•
•
•

Incrementar el nombre de butlletins Biblioteques
informatius de cada biblioteca
Creació a les biblioteques de mailings Biblioteques
electrònics dels seus usuaris.
Adquirir un programa per a la difusió de Secció
mailings electrònics
Participar en la creació d’una agenda
cultural electrònica

5.3. Gestionar la pàgina web de la Xarxa de •
forma dinàmica i assegurar la presència en la
•
web municipal i de la Diba

Realitzar la formació del personal Secció
responsable.
Instal·lar
equipaments
informàtics Biblioteques
municipals per a l’accés al programari de
gestió municipal.

5.4. Assegurar la presència de la Xarxa en la •
premsa general i especialitzada i en els cercles
•
professionals

Reforçar els contactes amb els mitjans de
comunicació locals.
Col·laborar amb el Ganivet de Premsa
Municipal
Redactar de forma periòdica articles
professionals
per
a
la
premsa
especialitzada

•
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Comunicaci
ó
Informació
Informàtica
Informàtica

Biblioteques L’H

