
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL ERC-MES 
DE L’AJUNTAMENT DE TERRASSA SOBRE L’OBERTURA DE 
LA BIBLIOTECA CENTRAL DE TERRASSA EN HORARI 
NOCTURN AMB CARÀCTER DE PROVA PILOT. 
APROVADA 
 
Isaac Albert i Agut, portaveu del Grup Municipal d’Esquerra Republicana de 
Catalunya - Moviment d’Esquerres, d’acord amb allò que estableixen els 
articles 57.4 i 73 del Reglament Orgànic Municipal de l’Ajuntament de Terrassa, 
presenta la següent proposta de resolució al Ple d’aquesta Corporació 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
 
Terrassa és una ciutat amb un potent campus universitari, amb milers d’estudiants 
provinents d’arreu de Catalunya i del conjunt de l’Estat, una part significativa dels quals 
resideix al municipi durant el curs escolar. 
 
Així mateix, a la ciutat hi resideixen (IDESCAT, Padró Continu 2014) 14.236 joves 
d’entre 17 i 23 anys, rang d’edats majoritari dels estudiants de batxillerat, cicles 
formatius i graus universitaris. Estimant, de forma prudent, que un 50% d’aquest 
segment de població estudia algun dels nivells abans esmentats, estem parlant d’un 
col·lectiu d’aproximadament 7.000 persones. 
 
Essent la prevalença de les situacions de privació material severa d’un 12,62% 
(Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població 2011, Idescat i IERMB), es pot 
estimar en aproximadament 840 persones els casos d’estudiants amb una alta 
probabilitat de no disposar de lloc ni recursos adients per a estudiar en condicions 
òptimes, especialment en època d’examens. 
 
A la ciutat, i fora de l’horari habitual d’obertura de les diferents biblioteques de la xarxa 
pública, només pot estudiar-se de nit durant el periode d’examens a la Biblioteca de la 
UPC de l’Avinguda de Jacquard, amb horari de tancament a la mitjanit. Aquesta oferta 
és clarament insuficient, atès el volum de la població estudiantil i la prevalença de 
nivells no universitaris entre la mateixa. 
 
No obstant això, i atès que l’obertura en festius i/o en horari nocturn comporta un cost 
addicional significatiu i no hi ha dades fiables del nivell de demanda insatisfeta que la 
posta en marxa d’un servei d’aquestes característiques comportaria, es considera 
convenient la realització d’una prova pilot. 
 
És per tot això que proposem al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents: 
 
 

ACORDS 
 
Primer. Implantar, amb caràcter de prova pilot, l’obertura en horari nocturn (de 21h a 
24h) de la Biblioteca Central de Terrassa, durant els dies no festius del mes de gener 
de 2016. 
 
Segon.  Efectuar una difusió comunicativa potent de l’experiència, a fi i efecte d’evitar 
la seva infrautilització per desconeixement de la mateixa per part de la població 
destinatària. 



 
Tercer.  Efectuar una detallada anàlisi cost - benefici de l’esmentada prova pilot, i 
realitzar així mateix un sondatge demoscòpic estadísticament significatiu entre la 
població de batxillerat, cicles formatius i graus universitaris resident a la ciutat per tal 
d’avaluar el potencial d’aquest servei. 
 
Quart.  Realitzar una avaluació de les accions anteriors durant el primer trimestre de 
l’any 2016, amb l’objecte de determinar si procedeix o no oferir aquest servei amb 
caràcter estable durant successius períodes d’exàmens, o bé amb caràcter permanent. 
 
 
No obstant això, l’Ajuntament en Ple resoldrà el mé s escaient. 

 

 

 
 
 
 
 
 
Isaac Albert i Agut      
Portaveu del GM d’ERC-MES                 
 
Terrassa, 23 de novembre de 2015. 
 
 
 
 


