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Dades personals de l’usuari 
 

Les dades personals dels usuaris, i els seus representants 
que es recullen a la biblioteca per a l’emissió del carnet 
s’incorporen en el fitxer del sistema de gestió bibliotecària. 
La Diputació de Barcelona és la responsable de la gestió 
d’aquestes dades.  
Les dades dels usuari que ho desitgin s’utilitzaran per a la 
gestió dels serveis de les biblioteques i la difusió 
d’informació. També per a la realització d’enquestes sobre 
l’opinió, l’ús, la qualitat i les característiques dels serveis de 
biblioteca. 
  
Els termes i requisits de la gestió d’aquestes dades estan 
establerts per la Llei orgànica 15/1999, de 13 de 
desembre, de protecció de dades de caràcter 
personal.  
Les dades de caràcter personal no seran comunicades a 
tercers per a finalitats diferents a les esmentades en aquest 
article. 
 

La Diputació de Barcelona pot cedir a l’ajuntament 
responsable dels serveis multimèdia municipals les següents 
dades personals: codi del carnet de la biblioteca, sexe, tipus 
d’usuari en funció de la data de naixement, municipi i barri 
de residència, i país de naixement. La finalitat de la cessió 
d’aquetes dades és la realització d’estadístiques sobre l’ús 
del servei.  
L’ús d’alguns serveis multimèdia municipals exigeixen la 
cessió d’aquestes dades a l’ajuntament, per tant, si no 
accepta aquesta cessió no es podrà accedir al servei. 
 

Per exercir els drets d’accés, cancel·lació, rectificació o 
oposició, previstos a la Llei, els usuaris poden comunicar-ho 
per les vies següents: 
 

a) Presencialment a qualsevol de les biblioteques 
de la Xarxa de Biblioteques Municipals (XBM). Cal 
acreditar la identitat mitjançant un document 
oficial: DNI/NIE, passaport, carnet de conduir o 
permís de residència. 

b) Per correu electrònic a qualsevol de les 
biblioteques de la XBM, indicant les següents 
dades: nom i cognoms, número del carnet d’usuari 

de la biblioteca i número de DNI/NIE o passaport. 
c) Accedint a l’espai personal del catàleg col·lectiu 

Aladí. Per accedir a aquest espai cal introduir el 
codi d’usuari que apareix al carnet de la biblioteca. 
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Biblioteca Joan Oliva i Milà  

Dilluns, dimecres, dijous, divendres i dissabte          

de 10 a 14 h i de 16 a 20 h                             

Dimarts de 16 a 20 h                                         
 

   Plaça de la Vila, 13 

   08800 Vilanova i la Geltrú 
   Tel.:93/893-20-39 

   E-mail: b.vilanovag.jo@diba.cat 
 

Biblioteca Armand Cardona 
Torrandell 
 
Dilluns de 16 a 20 h 

Dimarts, dimecres, dijous, divendres de 10 a 14 h 

i de 16 a 20 h 
Dissabtes de 10 a 14 h i de 17 a 20 h 
 

   Menéndez y Pelayo, 15-17 

   08800 Vilanova i la Geltrú 
   Tel.: 93/815-91-21 

   E-mail:  b.vilanovag.act@diba.cat 
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Segueix-nos a: 
https://biblioteques.

vilanova.cat/ 

 

https://biblioteques.vilanova.cat/
https://biblioteques.vilanova.cat/


 
1.- El carnet de la biblioteca  
Per a què em serveix el carnet de la 
biblioteca? 
 El carnet et permet endur-te fora  

de la biblioteca llibres, revistes, cd’s... durant  
uns dies.  

 Aquest servei de préstec és gratuït.  
Què em cal per fer el carnet de la biblioteca? 
 DNI/NIE o passaport. 
 Si ets menor de 14 anys, cal que t’hi 

acompanyi el pare o la mare o el tutor legal.   
Com puc aconseguir-lo? 
 A la biblioteca i te’l donen al moment. 
 A través del web www.diba.cat/biblioteques. 

Després hauràs de passar per la biblioteca 
amb el DNI/NIE o passaport a recollir-lo.  

On el puc fer servir? 
 A qualsevol biblioteca de la Xarxa  

de la Diputació de Barcelona. 
 Només pots fer servir el teu carnet, mai  

el d’altres persones.  
He de pagar per fer-me el carnet de la 
biblioteca? 
 La primera vegada que et fas el carnet és 

gratuït. 
 Si el perds, hauràs de pagar 1 € per fer-ne  

un duplicat.  
Quan acaba el servei de préstec? 
 Pots fer préstecs fins a 15 minuts abans que 

tanqui la biblioteca. 
 
2.- Documents  
Quants documents puc agafar en préstec 
com a màxim? 
 30 documents entre llibres, revistes, 

partitures, dvd’s o cd’s.  
Quants dies puc tenir els documents? 
 30 dies.  

Hi ha algun document que no puc agafar en 
préstec? 
 Alguns diccionaris, documents de la col·lecció 

local, els diaris i el darrer número de cada 
revista són només per consultar a la biblioteca. 

 A més a més, la biblioteca pot excloure 
de préstec d’altres documents.  

 

 
3.- Préstec  
Què he de portar per poder fer préstec? 
 Només cal que portis el carnet 

de la biblioteca.  
Què passa si retorno els documents tard? 
 Et sumaran 1 punt per cada dia de retard 

i per cada document pendent de retorn. 
 Si arribes a sumar 50 punts, no podràs fer cap 

altre préstec fins d’aquí a 15 dies. 
 Quan finalitzin els dies de penalització, 

el carnet tornarà a estar operatiu. 
 Durant el temps que tinguis documents 

pendents de retornar, tampoc tindràs accés a 
internet.  

Puc retornar els documents a qualsevol 
biblioteca? 
 Pots retornar els documents a qualsevol 

biblioteca de Vilanova i la Geltrú o de la Xarxa 
de la Diputació de Barcelona.  

 La biblioteca Armand Cardona Torrandell 
disposa d’una bústia de retorn les 24 hores. 

 La biblioteca Joan Oliva i Milà disposa de 
bústia de retorn quan la biblioteca està 
tancada.  

Si perds algun document o el fas malbé, hauràs de 
comprar-ne un d’igual o pagar el seu valor. 
 
4.- Renovacions  
Què he de fer si necessito el document més 
dies? 
 Pots renovar-lo fins a 3 vegades abans que 

s’esgoti el termini. 
 Si algun usuari ha reservat el document, 

no podràs renovar-lo i l’hauràs de retornar.  
Com puc renovar un document? 
 Directament a la biblioteca. 
 Per telèfon. 
 A través de l’apartat Espai Personal del web 

http://aladi.diba.cat. 
 
5.- Reserves  
Quins documents puc reservar? 
 Pots reservar els documents que estiguin 

en préstec o en exposició (en aquest darrer 
cas, només pots fer una reserva per carnet). 

 

 
Quants dies tinc per recollir una reserva? 
 Tens 7 dies per passar a recollir les teves 

reserves. 
 La biblioteca t’avisarà del l’arribada 

de la teva reserva a través d’una trucada 
telefònica o d’un correu electrònic.  

Com puc reservar un document? 
 Directament a la biblioteca. 
 Per telèfon. 
 A través de l’apartat Espai Personal del web 

http://aladi.diba.cat. 
 
6.- Préstec Interbibliotecari  
Puc demanar documents de biblioteques de 
fora de Vilanova? 
 Sí, pots demanar documents de qualsevol 

biblioteca de la Xarxa de la Diputació 
de Barcelona. 

 També pots demanar documents de qualsevol 
biblioteca pública de Catalunya  a través del 
catàleg Atena.   

7.- Servei d’internet i wi-fi  
Amb el carnet de la biblioteca tens accés a internet 
i a eines ofimàtiques.  
Quant de temps puc accedir a internet? 
 Amb el carnet disposes de 50 sessions 

al mes. Màxim 3 sessions per dia i biblioteca. 
 Hi ha sessions d’1 hora, que pots reservar, 

i sessions de 30 minuts, de lliure accés. 
 El servei finalitza 20 minuts abans de tancar la 

biblioteca.  
Com puc reservar un ordinador de la 
biblioteca? 
 Directament a la biblioteca. 
 A través del web 

http://www.puntxarxa.com/diba/reserves/inde
x.php o 
https://bibliotecavirtual.diba.cat/tramits-en-
linia  

 
El carnet de la biblioteca també et dóna accés a 
servei de Wi-fi. Aquest servei no té límit de 
sessions mensuals. 
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