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Antecedents

Rubí compta amb una Xarxa de Biblioteques Escolars que es crea el curs 1993-1994 i on hi 
participen tots els centres públics tant de primària com de secundària. L’objectiu general és el de 
promoure l’hàbit lector, així com la dinamització i organització de les biblioteques de cada centre 
educatiu com a element que dota als estudiants amb eines que els permetran aprendre al llarg de 
la vida, tot desenvolupant la seva imaginació, fent possible així, que esdevinguin ciutadans 
responsables. 

La Xarxa com a tal es coordina amb trobades mensuals que estan recollides al Pla de Formació 
de Zona de Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, i proposen activitats lectives 
i extraescolars i col·laboren en la dinamització i organització de la biblioteca de cada centre. 
Tanmateix, la Xarxa treballa de manera coordinada amb la  Biblioteca Mestre Martí Tauler de 
Rubí.

La Biblioteca escolar és un servei de suport a l’aprenentatge i com a tal és un element important 
dins de l’estructura escolar, ja que dona suport i participa en el desenvolupament del Pla de 
lectura del centre, cosa que assegura l’assoliment de la comprensió lectora, la competència en 
l’ús de la informació i el gust per llegir, alhora que treballa de forma coordinada amb les entitats 
del municipi que treballen el gust per la lectura. 

Des del primer moment, l’Ajuntament ha col·laborat en aquest projecte fent diferents tipus 
d’aportació, des del pagament d’una dinamitzadora que ajudà inicialment a organitzar i 
posteriorment dinamitzar les biblioteques a cada centre, a l’organització de la celebració de les 
diades de Sant Jordi amb la confecció del conte gegant, o l’aportació dinerària per a la compra de 
llibres per actualitzar les dotacions de fons bibliogràfic de cada centre.  

Vist que és voluntat de l’Ajuntament de Rubí seguir donant suport a aquest projecte, fomentant 
les activitats que estimulin l’assoliment dels objectius establerts durant el curs 2020-2021, amb 
una dotació econòmica de 12.000 €.

Vist al Pla Estratègic de Subvencions d’aquest ajuntament es preveu una línia de subvencions per 
“Donar suport als projectes de dinamització de la biblioteca escolar” que tenen per objectiu 
facilitar a l’alumnat el gust per la lectura així com l’accés al recurs pedagògic que la biblioteca 
representa, esmentat anteriorment.

La fitxa annex C) 10 del Pla Estratègic de subvencions 2019/2021, aprovat per decret d’Alcaldia 
de 21 de març de 2019, preveu la línia d’atorgament de “subvenció a les biblioteques escolars”.  
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En tant que, per a l’elaboració i aprovació d’unes noves bases de subvencions, tenint en compte 
la seva vocació normativa, resulta d’aplicació el procediment d’aprovació de les ordenances i, per 
aquest motiu, resulta necessari prèviament:

 La previsió de la iniciativa normativa al PAN de 2020.
 La realització d’una consulta pública prèvia a la redacció del seu avantprojecte
 La redacció del text de l’avantprojecte de bases de subvencions per una comissió d’estudi

Vista la proposta de la Coordinadora d’Àrea d’Igualtat i Ciutadania i del  Regidor Delegat d’ 
Ocupabilitat, Educació i Escoles Artístiques, de data 03 d’agost de 2020 i l’informe tècnic de data 
22 de juliol de 2020 que consten a l’expedient.

En virtut de les atribucions que tinc conferides,

RESOLC:

1. Pel que fa al Pla Normatiu Municipal 2020, preveure la incorporació dins les previsions 
normatives de l’àrea d’Igualtat i Ciutadania de: 

L’aprovació de les Bases de subvenció als centres que disposen de biblioteques escolars 
adherides a la Xarxa de Biblioteques Escolars.

Objectius: l’aprovació de les bases de subvenció als centres que disposen de biblioteques 
escolars adherides a la Xarxa de Biblioteques Escolars, per consolidar un servei de biblioteques 
escolars a tots els centres educatius de la ciutat i fomentar la lectura entre els infants i joves a 
través de la tasca que desenvolupen les biblioteques escolars i la difusió activa dels llibres en el 
món infantil i juvenil. 

Temporalitat: Curs escolar 2020-2021

Recursos/Costos: Els que preveu el pressupost del Servei d’Infància i Educació a la partida 
5U036 3260A 45300. 

Responsabilitat de la tècnica d’Infància i Educació.

2. Pel que fa a la designació de la comissió d’estudi que redacti els avantprojectes de bases 
de subvenció,

a. Designar les següents integrants:
 El regidor  del Servei d’Infància i Educació, en Victor Garcia Correas, amb funcions de 
president de la comissió.
 La cap del servei d’Infància i Educació, Ariadna Cavero Cayuelas.
 La jurista assignada a l’àrea d’Igualtat i Ciutadania, Laura Castrillo Molina.
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b. Encarregar a les persones designades que constitueixin la comissió d’estudi i que elaborin 
els avantprojectes de bases de subvenció a les biblioteques escolars.

3. Pel que fa a la consulta pública prèvia: 

Publicar al portal web de l'Ajuntament Consulta Pública per recabar, duran el termini de 10 dies 
hàbils, l'opinió dels subjectes i de les organitzacions més representatives. potencialment afectats 
per les futures bases de subvencions sobre:

I. Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa.
II. La necessitat i l'oportunitat de la seva aprovació.

III. Els objectius de la norma.
IV. Les possibles solucions alternatives regulatòries i no regulatòries.

Ho mana i signa l'alcaldessa i jo, com a secretari/a, ho certifico.
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