MOCIÓ CONJUNTA DELS GRUPS MUNICIPALS DEL PSC, PP I CRIDA PREMIÀ DE
DALT PER PROMOURE L’AMPLIACIÓ DELS HORARIS D’OBERTURA DE LA
BIBLIOTECA MUNICIPAL JAUME PERICH I ESCALA.
ELS GRUPS MUNICIPALS DEL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA, PARTIT
POPULAR DE CATALUNYA I CRIDA PREMIÀ DE DALT, AMB REPRESENTACIÓ A
L’AJUNTAMENT DE PREMIÀ DE DALT, D’ACORD AMB ALLÒ QUE PREVEU L’ARTICLE 103
DE LA LLEI DEL 5 DE JULIOL 21/2002, MUNICIPAL I DE RÈGIM LOCAL DE CATALUNYA,
PRESENTA, A FI QUE SIGUI DEBATUDA I, SI S’ESCAU, APROVADA EN EL DECURS DEL
PROPER PLE ORDINARI DE L’AJUNTAMENT, LA SEGÜENT MOCIÓ, QUE ESTÀ OBERTA I
EXTENSIVA A LA RESTA DELS GRUPS MUNICIPALS:
1. Atès que la Biblioteca Municipal Jaume Perich i Escala té uns horaris delimitats entre l’estiu i l’hivern, sent
els horaris d’estiu (15 de juny a 15 de setembre), només de dilluns a divendres de les 15 a les 21 hores, i els
de l’hivern (16 setembre a 14 de juny) els dimarts i els dijous de 10h a 13h, i els dissabtes de 9.30h a
13.30h, i de dilluns a divendres de 16h a 20.30h
2. Atès que considerem insuficients aquests horaris i que no són ajustats a les necessitats reals i actuals
dels estudiants de la nostra vila, especialment en el període d’exàmens i també al llarg del curs,
especialment els matins i els dissabtes a la tarda.
3. Atès que la majoria dels grups municipals amb representació a l’Ajuntament tenim com a prioritat, segons
hem pogut constatar en els programes electorals, adequar millor els horaris de les tasques d’estudi en
espais dignes i adequats i el de la biblioteca municipal Jaume Perich i Escala considerem que és l’espai
més adequat per poder fer aquestes tasques d’estudi.
4.- Atès que els horaris actuals de la Biblioteca Municipal Jaume Perich i Escala no s’adequen a les
necessitats reals dels estudiants de la vila, segons demanda reiterativa del mateix sector dels estudiants, en
atenció especial als horaris diürns i nocturns en èpoques d’exàmens.
5. Atès que és potestat de l’Ajuntament poder destinar més recursos a la Biblioteca Municipal, que facilitin
l’ampliació dels horaris d’obertura d’aquest equipament, i adequar-los a les necessitats reals dels estudiants
de la Vila
És per tots aquests motius que els Grups Municipals del PSC, PP i Crida Premià de Dalt, proposen al
Ple l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Crear, en el termini de 15 dies, un grup de treball amb representants de tots els partits polítics,
personal tècnic de l’Ajuntament i de la Biblioteca, per elaborar una proposta viable d’ampliació d’horària de
la Biblioteca Municipal que doni una àmplia resposta a les necessitats reals dels estudiants de la vila
Segon.- Que la proposta que surti del grup de treball tingui un acompanyament pressupostari per tal que es
pugui dur a terme a partir del dia 1 de setembre, de cara als exàmens de recuperació.
Tercer.- Que l’acord al qual s’arribi des del grup de treball, sigui secundat i ratificat de nou pel Ple de
l’Ajuntament de Premià de Dalt, i que, com a mínim, tingui dos anys de durada des de la seva aprovació.
Tercer.- Notificar els acords de la moció als grups municipals, als tècnics de l’Ajuntament i al personal de la
Biblioteca Municipal.
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