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AJUNTAMENT DE BELIANES

Anunci definitiu ordenança servei biblioteca

En no haver-se presentat reclamacions durant el termini d’exposició al públic, queda automàticament elevat
a definitiu l’Acord plenari inicial aprovatori de la modificació de l’Ordenança municipal reguladora del servei
públic  de la  Biblioteca  Tirant  lo  Blanc  de Belianes,  el  text  de la  qual  es  fa  públic,  per  al  seu general
coneixement i en compliment del previst en l’article 178 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local
de Catalunya aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i 65 del Reglament d’Obres, Activitats i
Serveis de les Entitats Locals aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny.

Primer. Aprovar definitivament la modificació de  l’ordenança municipal reguladora del servei públic de la
Biblioteca Tirant lo Blanc de Belianes, en els termes següents:

Article 7. Servei de consulta i préstec del fons de la biblioteca
10. El servei de préstec permet emportar-se un màxim de 30 documents (d’aquests, 5 podran ser revistes,
15 llibres, 5 audiovisuals i 5 sonors) i per un termini determinat de temps establert en cada moment. La seva
modificació s’informarà oportunament.

11. Es poden demanar tres pròrrogues pel mateix termini que el préstec sempre que no hi hagi cap reserva
feta. La pròrroga es pot efectuar personalment, per telèfon, per correu electrònic, a través de la pàgina web
de la biblioteca o el meu compte a “Argus”.

12. Es pot reservar un màxim de 7 documents prestats (5 pel catàleg i 2 per Atena) que es guardaran a la
biblioteca durant un temps determinat per ser retirats un cop es comunica la seva disponibilitat. El termini de
reserva que s’aplicarà serà de 15 dies.

Contra  el  present  Acord,  s’interposarà  recurs  contenciós-administratiu,  davant  la  Sala  contenciosa
administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya amb seu a Barcelona, en el termini de dos
mesos a comptar des de l’endemà a la publicació del present anunci, de conformitat amb l’article 46 de la
Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la Jurisdicció Contenciós-Administrativa. 

Belianes, a data de la seva signatura
L’alcaldessa, Maria Carme Culleré Llavoré
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