
 

 

 

 

 

 

Títo

 

Obje

 

Fina

 

Perí

 

 

 

Dest

 

 

Siste

 

 

Dire
Serv
 

l del docume

ecte 

alitats 

íode de vigèn

tinataris 

ema de segu

ecció/Gerènc
vei: 

ent 

ncia 

uiment 

cia de 

 

Pla d'actu

Recull  de 
àmbits  se
creació  i 
profession
organitzac
impacte  d
infraestruc

 Potenc
lectura

 Promo
com a 

 Impuls

 Enforti

 Fer par

 Impuls
cohesió

 Adapta
oferts a

 Visibilit

 Desple
bibliote

☒ 

☐ 

☐ 

☒ 

☒ 

☐ 

☒ 

Periodicita

☐ ≤ mes

Gerència d

 

uació 2017 

les  principa
güents:  prom
l’experime

nals; particip
ció  que  apr
del  servei; 
ctures. 

ciar  les  col∙le
 i el consum

ure projecte
laboratori de

ar serveis vir

r els profess

rticipar la ciu

ar  mecanism
ó de la biblio

ar els proces
als municipis

tzar la bibliot

gar el mapa
ecaris a les n

Mandat 

Anual 

Altres (espe

Àrees i serv

Ens locals 

Altres (espe

Sí 

at del seguim

s  ☒

de Serveis de

de la Gerèn

als  actuacion
moció  de  la
ntació;  bib
ació de la ciu
rèn:  millora 
millora  i  ad

eccions  a  le
 cultural.  
es de  creació
e creació i ex

rtuals i mòbi

sionals de la 

utadania en e

mes  de  coo
oteca en el te

ssos  interns 
s i a les seves

teca pública

a bibliotecari
noves necess

ecificar):  

veis corporat

ecificar): 

☐  No 

ment 

> mensual <

e Biblioteque

ncia de Serv

ns  de  la Ger
a  lectura;  ge
lioteca  com
utadania en 
dels  proce

dequació  de

s  bibliotequ

ó  i difusió d
xperimentac

ls per a cont

biblioteca pú

el disseny de

peració  amb
erritori. 
per a respo
s biblioteque

 i el valor qu

i de  la dema
sitats de serv

tius 

 anual  ☐

es 

veis de Bibl

ència  de  Se
eneració  de 
m  a  entorn
els serveis; c
essos;  biblio
els  equipam

es  i  impulsa

del  coneixem
ió. 
tribuir a la in

ública. 
els serveis. 
b  els  agents

ndre amb  fle
es. 
e té. 
arcació de Ba
vei. 

☐ Anual 

Data d’actu

ioteques 

erveis  de  Bib
coneixemen

n  digital;  e
cooperació i
oteca  visible
ments  biblio

ar  serveis  qu

ment que  sit

nclusió digita

s  locals  per

exibilitat  i a

arcelona  i ad

   

☐  Plur

Plans i p

ualització: 1/12

blioteques  e
nt  a  partir  d
nfortiment 
 treball en x
e:  comunica
tecaris  i  de

ue  promogu

tuïn  la biblio

l. 

r  a  consolid

gilitat als se

daptar els e

riennal 

programe

/2015 

n  els 
de  la 
dels 
arxa; 
ció  i 
e  les 

uin  la 

oteca 

ar  la 

erveis 

spais 

 
 

 
 

es 


