
Moció d'urgència a favor de l'entesa per retornar al diàleg i salvar la biblioteca 
 
Acord per una biblioteca pública i de qualitat 
 
Antecedents: 
 
L'any 1997 l'INS Alexandre de Riquer (en endavant Institut) va assumir el fons bibliogràfic i la 
gestió de la biblioteca de Calaf després de que l'Obra Social de la Caixa decidís suprimir aquest 
servei i que l'Ajuntament d'aquells moments renunciés a subrogar-se'l al·legant motius econòmics. 
Des d'aleshores i fins la primera meitat de l'any 2018 l'Institut s'ha fet càrrec del seu manteniment i 
gestió amb fons propis i aportacions de l'Ajuntament de Calaf (6.750 €) i altres ajuntaments veïns 
(3.600 €). 
 
És en aquest any en que l'Ajuntament i Institut pacten un acord de co-gestió per al curs 2018-2019 
en el que l'Ajuntament de Calaf augmenta l'import de l'ajut fins als 19.596 € 
 
En data 1 d’octubre de 2019 es va signar un nou conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de 
Calaf i l'Institut amb una vigència fins a 31 de desembre de l’any 2020 en que l'Ajuntament 
assumeix la gestió íntegra de la biblioteca dins de les instal·lacions de l'Institut amb un pressupost 
d'uns 37.873 €. 
 
En data 20 d'octubre de 2020 l'Alcalde de Calaf comunicà a l'Institut la decisió unilateral de no 
renovar el conveni. 
 
A banda de que -com és sabut- el curs escolar es desenvolupa de setembre a juny i, per tant, 
l'execució del seu pressupost no coincideix amb la de l'Ajuntament, L'actual situació de pandèmia i  
les greus conseqüències que se'n deriven fan del tot des-aconsellable -i fins i tot perjudicial per als 
alumnes- la interrupció abrupta d'aquest servei... 
 
És per aquest motiu que, sense voler entrar en polèmiques estèrils i amb l'ànim sincer de trobar una 
solució de consens, els grups municipals de Junts per Catalunya i Grup d'Independents per Calaf 
creiem que cal reconduir de manera urgent la situació i per aquest motiu proposem l'adopció dels 
següents acords: 
 
Primer: 
L'Ajuntament de Calaf es compromet a aportar el finançament per al desenvolupament habitual de 
la biblioteca situada a l'Institut fins al final del curs 2020-2021. 
 
Segon: 
En el període abans esmentat l'Ajuntament i l'Institut reprendran les converses per trobar un acord 
que -al marge d'altres serveis similars que pugui prestar el consistori- doti de suport econòmic (ja 
sigui amb fons propis o d'altres administracions) que permetin la continuïtat del servei a l'Institut 
fins que Calaf no disposi d'una biblioteca municipal homologada i de qualitat. 
Aquest acord també podrà incorporar -si s'escau- les contraprestacions que l'Institut podrà oferir a 
l'Ajuntament durant la vigència de l'acord i les condicions de la seva resolució en el moment 
d'entrada en servei de la biblioteca municipal externa. 
 
Tercer 
Aquest acord serà elevat al ple de l'Ajuntament per tal de que tots els grups polítics amb 
representació li donin suport de manera unànime desvinculant aquest servei de les incerteses que 
generen els cicles polítics. 
 


