
ANUNCI 
 
La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Cabrils, en sessió de data 12 de juny de 2012, va 
adoptar l’acord d’aprovar les bases sobre els criteris i procediments a seguir per la Biblioteca 
en relació a l’acceptació de donacions de material bibliogràfic, i sotmetre’l a informació pública 
per un període de vint dies. 
 
En compliment del tràmit d’informació pública, els acords esmentats i el text de les bases es 
poden consultar a les oficines municipals tots els dies feiners, entre les 9:00 i les 14 hores, 
durant el termini de vint dies hàbils des de la publicació del present Anunci al Butlletí Oficial de 
la Província. Aquest mateix Anunci es publicarà a la web municipal i al tauler d’edictes de la 
corporació, als efectes de presentació d’al·legacions. 
 
Les reclamacions i al·legacions es poden presentar davant l’Ajuntament dintre del mateix 
termini d’informació pública, per qualsevol dels mitjans que permet la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu 
comú. 
 
El text complet de les bases reguladores és el següent: 
 
BIBLIOTECA PÚBLICA DE CABRILS 
Criteris per a l’acceptació de donatius 
 
Resolució de l’Excel·lentíssim Ajuntament de Cabrils sobre els criteris i  els 
procediments a seguir per la Biblioteca Pública amb relació a l’acceptació de donacions 
de material bibliogràfic. 
 
Antecedents:  
 

• Biblioteca inaugurada el 7 de juliol del 2001 
• El 4 d’abril del 2001 es signa un conveni entre l’Ajuntament de Cabrils i la Diputació de 

Barcelona. 
• La Biblioteca de Cabrils forma part de la Xarxa de Biblioteques Municipals de la 

Diputació de Barcelona. 
• Fons documental (31-12-2011) 31.531 documents 

 
Atès que la Biblioteca Pública és un centre local d’informació que facilita tot tipus de 
coneixement i informació als seus usuaris.  
 
El fons ha de reflectir les tendències actuals i l’evolució de la societat,  ha de ser un fons 
dinàmic de qualitat. 
 
En virtut d’allò exposat anteriorment, es regulen els criteris d’acceptació en donació del material 
bibliogràfic. 
 
1er- REVISIÓ DEL MATERIAL BIBLIOGRÀFIC 
 
Les donacions seran seleccionades i avaluades per la seva acceptació dins del fons 
documental, a càrrec de la direcció de la Biblioteca, tenint en compte l’actualitat dels 
documents i el seu valor patrimonial i l’estat de conservació. En cas d’incorporació al catàleg es 
farà el tractament  necessari. En cas de no ser acceptat es destinaran a altres finalitats, 
determinades per la direcció amb el consens del donant: 
 

• Donació a altres centres bibliotecaris 
• Donació a  entitats o ONG 



• Donació als nostres usuaris en l’espai dels llibres  lliures 
• Reciclatge 

 
2on. MATERIAL OBJECTE DE LA DONACIÓ 
 
Per a l’acceptació de donatius s’acceptaran: 
 

• Documents en bon estat de conservació. 
• Obres de coneixements que no superin els deu anys des de la seva publicació. 
• Obres de referència: com són els diccionaris que no superin els 5 anys des de la seva 

publicació. 
• Documents sobre Cabrils, en qualsevol suport: llibres, revistes, Cds, Dvds, partitures, 

goigs, fulletons, fotografies... 
 
3er. MATERIAL NO SUBJECTE A DONACIÓ 
 
A criteri de la direcció de la biblioteca no s’acceptaran: 
 

• documents en mal estat, trencats, estripats, tacats o incomplerts. 
• llibres de text. 
• Còpies, reproduccions que vulnerin o puguin vulnerar els drets de la propietat 

intel·lectual. 
• documents que continguin opinions o continguts sancionats per la llei. 

 
Amb caràcter general no s’acceptaran les donacions condicionals. 
 
4rt. ACCEPTACIÓ DE LA DONACIÓ 
 
Les acceptacions de donatius es perfeccionaran amb l’acceptació del donatari, que es durà a 
terme amb la signatura del formulari que s’adjunta com a annex I, moment a partir del qual el 
material bibliogràfic passarà a ser propietat de l’Ajuntament de Cabrils i a formar part dels fons 
bibliogràfic de la Biblioteca municipal. 
 
 
Cabrils, 13 de juny de 2012 
 
L’alcaldessa 
 
 
 
Avelina Morales Serra  
  
  
  
 


