
 

La Diputació de Barcelona està substi-

tuint a la Xarxa de Biblioteques Munici-

pals l’actual sistema informàtic de gestió 

bibliotecària, anomenat VTLS, per un 

nou sistema: Millennium. Està previst 

que el canvi es materialitzi durant el 

mes de novembre de 2009.  

 

El nou sistema de gestió bibliotecària 

Millenium permetrà a les biblioteques de 

la Xarxa de la província de Barcelona 

adaptar-se millor a l’entorn tecnològic 

actual. 

  

MILLENNIUMMILLENNIUMMILLENNIUMMILLENNIUM    

Noves 
normes d’ús Església, 6 

08393 Caldes d’Estrac 

Tel. 93 791 30 25 

A/e: b.caldese.cm@diba.cat 

A/l: http://bibliotecacanmilans.blogspot.com 

� BÚSTIA DE RETORN 24 HORES!!! 
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HORARI D’ESTIU:HORARI D’ESTIU:HORARI D’ESTIU:HORARI D’ESTIU:    
(juny a setembre) 

 

Dilluns a divendres de 15.30 a 20.30h. 

Dissabtes TANCAT 

 

 

HORARI D’HIVERN:HORARI D’HIVERN:HORARI D’HIVERN:HORARI D’HIVERN:    
(octubre a maig) 

 

Dilluns a divendres de 15.30 a 20.30h. 

Dissabtes de 10.00 a 13.00h. 

 

La transició d’un sistema a un  

altre comportarà una  

aturada temporal  

de determinats serveis 

El nou sistema es  

posarà en funcionament el  

18 de novembre de 2009 



Amb el nou sistema de gestió de la biblioteca 

els carnets aniran acumulant punts de penalit-

zació pel retard en el retorn dels documents. 

• Punts que s’acumulen al registre d’usuari 

per retornar documents en retard 

• S’adjudica un punt per cada document 

i dia de retard 

• Es compten des del primer dia de retard 

• En arribar als 50 punts es posarà una 

sanció consistent en l’expulsió del ser-

vei de préstec durant 15 dies 

• Els punts són acumulatius, és a dir, si 

un usuari té 100 punts el bloqueig del 

préstec serà de 30 dies 

Tota la gestió de les penalitzacions és controla-

da automàticament pel sistema. 

Avís de cortesia 

• Recordatori que s’envia per correu 

electrònic tres dies abans de la data de 

venciment 

• No es produeix cap mena de bloqueig 

 

Préstecs vençuts 

 

• Un cop la data de retorn s’hagi superat  

rebreu diferents avisos 

• El carnet queda bloquejat fins el retorn 

 

 

• Els avisos es realitzaran per correu elec-

trònic 

• Si no teniu correu electrònic la biblioteca 

telefonarà reclamant els documents 

 

En el moment en què es retornin els documents 

el carnet quedarà desbloquejat, però es procedi-

rà a aplicar la sanció consistent en l’expulsió 

del servei de préstec durant els dies que cor-

responguin. 

Quan demaneu un llibre d’una altra biblioteca o 

feu una reserva d’un document de Can Milans 

heu de tenir en compte les següents considera-

cions: 

 

• L’avís de recollida es farà per correu 

electrònic, o si no en teniu, per telèfon 

• Des de la rebuda de l’avís disposareu de  

7 dies per passar a recollir els docu-

ments per la biblioteca 

 

Si una reserva es cancel�la també se us enviarà 

un correu electrònic informant-vos del motiu.  

 

 

A partir del 18 de novembre us podreu empor-

tar fins a 30 documents durant 30 dies. 

 

Tot i així, des de la biblioteca us suggerim que 

els documents audiovisuals (DVDs i CDs) els 

retorneu en una setmana degut a la seva fragili-

tat. 

 

Serà important que porteu el carnet sempre, 

perquè a partir de la implantació del nou siste-

ma serà necessari tant per a fer el préstec 

com el retorn de documents. 

Podreu fer fins a 3 renovacions de préstec. Per 

cada una el període queda renovat 30 dies més. 

 

Les renovacions es podran fer de tres maneres: 

• Per telèfon (93 791 30 25) 

• Presencialment. Cal dur els documents 

per renovar i el carnet 

• Per Internet a través de l’espai personal 

de l’usuari i introduint les vostres dades 

d’identificació 

 

Si un document està reservat per un altre usua-

ri no es podran fer renovacions. 
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