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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI DE CULTURA
REIAL DECRET 1573/2007, de 30 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament
del Consell de Cooperació Bibliotecària.

Les biblioteques de titularitat pública contribueixen a fer efectius alguns dels drets que
la Constitució reconeix als ciutadans. Entre aquests drets, el dret a rebre lliurement
informació veraç [article 20.1.d)], el dret a l’educació (article 27.1) i el dret d’accés a la
cultura (article 44.1). Per fer més eficaç aquesta contribució, les diferents administracions
públiques, en l’exercici de les seves competències i en el marc de l’autonomia de què
gaudeixen per gestionar els seus interessos respectius, creen biblioteques, les doten i en
fomenten l’ús i el desenvolupament.
L’Administració General de l’Estat té atribuïda competència exclusiva sobre les
biblioteques de la seva titularitat, sense perjudici que les gestionin les comunitats autònomes
(article 149.1.28 de la Constitució). A més, l’article 149.2 proclama que «sense perjudici de
les competències que poden assumir les comunitats autònomes, l’Estat considera el servei
de la cultura com a deure i atribució essencial i ha de facilitar la comunicació cultural entre
les comunitats autònomes, d’acord amb aquestes». Les comunitats autònomes per la seva
banda, en els seus estatuts d’autonomia respectius, han assumit competències sobre les
biblioteques del seu interès. Per la seva banda, els municipis que d’acord amb la Constitució
gaudeixen d’autonomia exerceixen competències sobre «activitats o instal·lacions
culturals» i els que tenen una població de més de 5.000 habitants-equivalents, a més,
estan obligats a prestar el servei de biblioteca pública [articles 25.2.m) i 26.1.b),
respectivament, de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local]. La
província té com a fi propi i específic el d’«assegurar la prestació integral i adequada en la
totalitat del territori provincial dels serveis de competència municipal» [article 31.2.a) de la
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local], entre els quals, com s’ha
vist, hi ha el de biblioteca pública. A més, és competència pròpia de la província «la
prestació de serveis públics de caràcter supramunicipal i, si s’escau, supracomarcal»
[article 36.1.c) de la Llei 7/1985] entre els quals hi ha, en determinats casos i circumstàncies,
els de biblioteca. Les universitats també tenen reconeguda la seva autonomia en la
Constitució (article 27.10), i dins d’aquesta autonomia s’inclou la capacitat de crear
«estructures específiques que actuïn com a suport de la investigació i de la docència»
[article 2.2.c) de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats], infraestructures
entre les quals s’hi han d’entendre incloses, per descomptat, les biblioteques
universitàries.
El complex panorama competencial descrit fa necessària la creació d’un òrgan col·legiat
de composició interadministrativa que canalitzi la cooperació bibliotecària entre les
administracions públiques, tal com preveu l’article 15 de la Llei 10/2007, de 22 de juny, de
la lectura, del llibre i de les biblioteques, entenent com a cooperació bibliotecària «els
vincles que, amb caràcter voluntari, s’estableixen entre les biblioteques i els sistemes
bibliotecaris dependents de les diferents administracions públiques i de tot tipus d’entitats
privades per intercanviar informació, idees, serveis, coneixements especialitzats i mitjans
amb la finalitat d’optimitzar els recursos i desenvolupar els serveis bibliotecaris. Així mateix,
la Llei 10/2007, de 22 de juny, assenyala que l’Administració General de l’Estat, en
col·laboració amb la resta de les administracions públiques i tot tipus d’entitats privades,
han de promoure i impulsar la cooperació bibliotecària mitjançant l’establiment de plans
específics que s’han d’avaluar i actualitzar periòdicament. El Consell de Cooperació
Bibliotecària aspira a ser l’òrgan que posi en marxa i avaluï els esmentats plans, que tenen
com a finalitat afavorir i promoure el desenvolupament i la millora de les condicions de les
biblioteques i els seus serveis.
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Aquest Reglament l’han elaborat i consensuat representants de l’Administració General
de l’Estat, de les comunitats autònomes, de les entitats locals i de les universitats.
L’habilitació legal específica d’aquest Reglament és a l’article 15.2 de la Llei 10/2007, de
22 de juny, de la lectura, del llibre i de les biblioteques, que estableix que la «composició» del
Consell de Cooperació Bibliotecària, «que s’ha de desplegar per reglament, en el termini
màxim d’un any, s’ha de consensuar amb les comunitats autònomes i ha d’incloure, com a
mínim, representants de l’Administració General de l’Estat, de les comunitats autònomes, de
les entitats locals i del Consell d’Universitats. Així mateix, hi ha d’haver una representació de
les societats professionals de bibliotecaris, amb dret a veu però sense vot».
En virtut d’això, a proposta del ministre de Cultura, amb l’aprovació de la ministra
d’Administracions Publiques, d’acord amb el Consell d’Estat i amb la deliberació prèvia del
Consell de Ministres en la reunió del dia 30 de novembre de 2007,
DISPOSO:
Article únic.

Aprovació del Reglament del Consell de Cooperació Bibliotecària.

S’aprova el Reglament del Consell de Cooperació Bibliotecària, el text del qual
s’insereix a continuació.
Disposició derogatòria única.

Derogació normativa.

Queden derogats els articles 24 i 25 del Reial decret 582/1989, de 19 de maig, pel qual
s’aprova el Reglament de biblioteques públiques de l’Estat i del Sistema Espanyol de
Biblioteques, i totes les altres disposicions del mateix rang o inferior que s’oposin al que
disposa aquest Reial decret.
Disposició final única.

Entrada en vigor.

Aquest Reial decret entra en vigor l’endemà de la publicació en el «Butlletí Oficial de
l’Estat».
Madrid, 30 de novembre de 2007.
JUAN CARLOS R.
El ministre de Cultura,
CÉSAR ANTONIO MOLINA SÁNCHEZ

REGLAMENT DEL CONSELL DE COOPERACIÓ BIBLIOTECÀRIA
CAPÍTOL I
Objecte, composició i funcions del Consell de Cooperació Bibliotecària
Objecte.

1. Aquest Reglament té per objecte regular la composició, les funcions, l’organització
i el funcionament del Consell de Cooperació Bibliotecària que preveu l’article 15 de la Llei
10/2007, de 22 de juny.
2. El Consell de Cooperació Bibliotecària es configura com a òrgan col·legiat de
composició interadministrativa, adscrit al Ministeri de Cultura, amb la finalitat de canalitzar
la cooperació bibliotecària entre les administracions públiques.
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Composició.

1. El Consell de Cooperació Bibliotecària està compost per president, vicepresident,
vocals i secretari.
2. El president del Consell és el titular de la Subsecretaria de Cultura.
3. El vicepresident és un dels vocals designats en representació de les comunitats
autònomes, d’acord amb el que preveu l’article 7 d’aquest Reglament.
4. Són vocals del Consell:
a)

En representació de l’Administració General de l’Estat:

1r El director general del Llibre, Arxius i Biblioteques, del Ministeri de Cultura.
2n El director general de la Biblioteca Nacional.
3r Un representant del Ministeri d’Educació i Ciència, amb rang de director general.
4t Un representant del Consell d’Universitats.
b) En representació de les comunitats autònomes: un representant designat per
cadascuna de les comunitats autònomes i les ciutats de Ceuta i Melilla.
c) En representació de l’Administració local: tres membres designats per l’associació
d’entitats locals d’àmbit estatal amb més implantació.
d) El rector president de la Xarxa de Biblioteques Universitàries (REBIUN).
e) Els presidents de cadascuna de les comissions tècniques de cooperació del
Consell.
f) Un vocal a proposta de les associacions professionals més representatives del
sector a escala nacional, en representació dels sectors professionals afectats.
Els vocals que preveuen els paràgrafs b), c) i f) d’aquest apartat els nomena el president
del Consell.
5. El secretari és el subdirector general de Coordinació Bibliotecària del Ministeri de
Cultura, que actua en el Ple amb veu però sense vot.
Article 3.

Nomenament, renovació i substitució dels vocals.

1. Els vocals del Consell de Cooperació Bibliotecària als quals es refereix l’apartat 4,
lletres a) i d), de l’article anterior, ho són per raó del seu càrrec.
2. Els vocals del Consell de Cooperació Bibliotecària als quals es refereix l’apartat 4,
paràgrafs b), c) i f), de l’article anterior, exerceixen les seves funcions des de la data dels
seus nomenaments i fins a la seva renovació a iniciativa de les entitats o associacions que
havien fet la seva designació o proposta. Els vocals que preveu l’apartat 4.e) ho són mentre
no siguin substituïts com a presidents de les comissions tècniques respectives.
Article 4.

Funcions del Consell de Cooperació Bibliotecària.

1. Promoure la integració dels sistemes bibliotecaris de titularitat pública en el Sistema
Espanyol de Biblioteques, de conformitat amb el que preveu l’article 14.2.c) de la Llei
10/2007, de 22 de juny, i impulsar els diferents tipus de biblioteques i de xarxes bibliotecàries
potenciant el seu desenvolupament específic i fomentant línies de cooperació entre
aquests.
2. Elaborar plans específics per afavorir i promoure el desenvolupament i la millora
de les condicions de les biblioteques i els seus serveis. Entre altres objectius, aquests
plans han de promoure la prestació d’uns serveis bàsics mínims en les biblioteques,
atenent la diversitat lingüística de l’Estat espanyol i l’adopció d’estàndards i indicadors que
facilitin un servei públic de qualitat. Aquests plans s’han d’avaluar i actualitzar periòdicament
i s’han d’adoptar com a marc de referència les directrius, pautes, estàndards, recomanacions,
normes tècniques o altres documents similars emanats d’organismes nacionals i
internacionals que els siguin aplicables.
3. Promoure i fomentar l’intercanvi i la formació professional en l’àmbit bibliotecari.
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4. Emetre informes preceptivament sobre les disposicions legals i reglamentàries
que afectin les biblioteques espanyoles en conjunt.
5. Proposar la posada en marxa de projectes cooperatius que suposin un benefici per
a la societat en general.
6. La preparació, l’estudi i el desenvolupament de tot tipus d’actuacions relacionades
amb les biblioteques que li encomanin les conferències sectorials de Cultura i d’Educació
i la Conferència de Rectors d’Universitats Espanyoles.
CAPÍTOL II
Dels òrgans del Consell de Cooperació Bibliotecària. Composició i funcions
Article 5. Del Ple, de la Comissió Permanent i de les comissions tècniques de
cooperació.
1. El Consell de Cooperació Bibliotecària funciona en Ple, en Comissió Permanent i
en comissions tècniques de cooperació.
2. Com a comissions tècniques del Consell de Cooperació Bibliotecària s’estableixen
les següents:
a) Comissió Tècnica de Cooperació de la Biblioteca Nacional d’Espanya i de les
Biblioteques Nacionals i Regionals de les comunitats autònomes.
b) Comissió Tècnica de Cooperació de Biblioteques Públiques.
c) Comissió Tècnica de Cooperació de Biblioteques Escolars.
d) Comissió Tècnica de Cooperació de Biblioteques Universitàries.
e) Comissió Tècnica de Cooperació de Biblioteques Especialitzades.
3. Es poden constituir grups de treball en el si de cadascuna de les comissions
tècniques que preveu l’apartat anterior per a qüestions referides als seus àmbits respectius.
La Comissió Permanent pot crear grups de treball mixtos que es refereixin a qüestions que
afectin diversos tipus de biblioteca. El Ple pot constituir els grups de treball que consideri
necessaris per portar a terme les funcions atribuïdes al Consell de Cooperació Bibliotecària.
En tot cas, en l’acord de creació dels grups de treball s’hi ha de recollir la composició, i es
poden designar el coordinador respectiu, la finalitat i les comeses per a les quals es
creen.
A les comissions i als grups de treball s’hi poden incorporar, amb caràcter temporal,
assessors externs que han de col·laborar com a experts, amb veu però sense vot.
Article 6.
1.

Del president del Consell de Cooperació Bibliotecària.

Corresponen al president del Consell les funcions següents:

2. En casos de vacant, absència, malaltia, o una altra causa legal, el vicepresident
substitueix el president.
Article 7.

Del vicepresident.

La Vicepresidència del Consell de Cooperació Bibliotecària l’ha d’exercir, per torn
rotatori, cadascun dels vocals designats en representació de les comunitats autònomes,
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a) Tenir la representació del Consell de Cooperació Bibliotecària i impulsar les seves
activitats, vetllant per l’adequat funcionament dels seus òrgans i serveis.
b) Acordar la convocatòria de les sessions ordinàries i extraordinàries del Ple i la
fixació de l’ordre del dia, tenint en compte, si s’escau, les peticions dels altres membres,
formulades amb l’antelació suficient.
c) Presidir les sessions del Ple i moderar el desenvolupament dels debats.
d) Dirimir amb el seu vot els empats en el Ple, als efectes d’adoptar acords.
e) Exercir totes les altres funcions que li atribueixi aquest Reglament o siguin inherents
a la seva condició de president del Consell de Cooperació Bibliotecària.
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de forma successiva, durant un any, seguint l’ordre d’aprovació dels seus respectius
estatuts d’autonomia i començant per la més antiga.
Article 8.

Del Ple.

1. Integren el Ple del Consell el president, el vicepresident, els vocals i el secretari del
Consell.
2. Són funcions del Ple, en relació amb el que preveu l’article 1, les següents:
a) Establir les línies generals d’actuació del Consell.
b) Aprovar les propostes que li presenti la Comissió Permanent.
c) Establir grups de treball per a l’elaboració d’estudis, informes, propostes i
desenvolupament d’activitats sobre assumptes de la seva competència.
d) Aprovar les regles de funcionament intern que consideri oportunes.
e) Aprovar l’informe periòdic del Consell.
f) Qualsevol altra que correspongui al Consell i que no estigui expressament atribuïda
a altres òrgans d’aquest.
Article 9.

De la Comissió Permanent.

1. La Comissió Permanent del Consell de Cooperació Bibliotecària està composta
pel director general del Llibre, Arxius i Biblioteques del Ministeri de Cultura, que n’exerceix
la presidència, i pels presidents de cadascuna de les comissions tècniques de cooperació
que preveu l’article 5. El subdirector general de Coordinació Bibliotecària del Ministeri de
Cultura assisteix a les reunions de la Comissió Permanent amb veu però sense vot. Com
a secretari hi actua un funcionari de la Subdirecció General de Coordinació Bibliotecària
del Ministeri de Cultura, sense veu ni vot.
2. La Comissió Permanent exerceix les funcions següents:
a) Acordar, per iniciativa pròpia o amb la proposta prèvia d’una o de diverses comissions
tècniques de cooperació, l’elevació perquè el Ple del Consell les prengui en consideració,
de tot tipus de propostes relacionades amb la cooperació bibliotecària. Abans d’adoptar
l’acord esmentat, si s’escau, s’ha de donar coneixement de les propostes als membres de
les comissions tècniques no proponents mitjançant el president de cadascuna d’aquestes.
b) Acordar la convocatòria de reunions conjuntes de tots els membres de les diferents
comissions tècniques de cooperació.
c) Preparar les reunions del Ple.
d) Portar a terme el seguiment de les iniciatives o decisions adoptades pel Ple.
e) Acordar, per iniciativa pròpia o amb la proposta prèvia d’una o diverses comissions
tècniques de cooperació, la creació de grups de treball mixt l’objecte dels quals es refereixi
a qüestions que afectin diversos tipus de biblioteques. En l’acord de creació, s’han de
determinar les comissions tècniques de cooperació a les quals afecti l’objecte del grup de
treball i el nombre màxim de membres de la mateixa manera que cadascuna de les
esmentades comissions tècniques de cooperació afectades puguin designar un nombre
igual de components del grup de treball mixt.
f) Qualsevol altra que li assigni el Ple i, si s’escau, amb l’acceptació prèvia de la
mateixa Comissió Permanent, que li assignin les comissions tècniques de cooperació.
Article 10.

De les comissions tècniques de cooperació.

a) La Comissió Tècnica de Cooperació de la Biblioteca Nacional d’Espanya i de les
Biblioteques nacionals i regionals de les comunitats autònomes està composta per un
representant de la Biblioteca Nacional, un representant de cada administració autonòmica
i un representant del Ministeri de Cultura, designats pels qui en el Ple siguin els seus
respectius representants.
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b) La Comissió Tècnica de Cooperació de Biblioteques Públiques està composta per
dos representants del Ministeri de Cultura, un representant de cada administració
autonòmica i dos representants de l’associació d’entitats locals d’àmbit estatal amb més
implantació, designats pels qui en el Ple siguin els seus respectius representants.
La Comissió ha d’acordar la designació d’uns altres sis membres a proposta de
l’associació d’entitats locals d’àmbit estatal amb més implantació i d’associacions d’entitats
locals d’àmbit autonòmic amb més implantació en aquest àmbit.
S’adopta com a marc de referència del treball d’aquesta Comissió les directrius IFLA/
UNESCO per al desenvolupament del servei de biblioteques públiques o document que el
substitueixi en el futur.
c) La Comissió Tècnica de Cooperació de Biblioteques Escolars o òrgan que a aquest
efecte es creï en el si de la Conferència Sectorial d’Educació, amb les funcions i l’organització
que també s’hi estableixin.
d) La Comissió Tècnica de Cooperació de Biblioteques Universitàries l’exerceix als
efectes que preveu aquest Reglament, la Xarxa de Biblioteques Universitàries (REBIUN).
e) La Comissió Tècnica de Cooperació de Biblioteques Especialitzades està composta
per un representant del Ministeri de Cultura, un representant del Ministeri d’Educació i
Ciència i un representant de cada administració autonòmica, designats pels qui en el Ple
siguin els seus respectius representants.
2. Els membres de les comissions tècniques de cooperació que preveuen les lletres
a), b) i e) de l’apartat anterior han d’elegir d’entre els seus membres els seus respectius
presidents per un període de dos anys. Aquest president pot ser reelegit una vegada pel
mateix període. També han de designar els seus respectius secretaris. Si el president que
sigui elegit és substituït com a membre de la corresponent Comissió, la Presidència
correspon a qui el substitueixi fins que finalitzi el mandat que corresponia exercir al
substituït.
El president de la Comissió Tècnica de Cooperació de Biblioteques Escolars o l’òrgan
que a aquest efecte es creï en el si de la Conferència Sectorial d’Educació és el que
estableixi la seva pròpia normativa, i la seva elecció i reelecció s’han de regir, igualment,
per aquesta normativa.
El president de la Comissió Tècnica de Cooperació de Biblioteques Universitàries és el
secretari executiu de REBIUN i la seva elecció i reelecció s’han de regir per la seva pròpia
normativa.
3. Les funcions de les comissions tècniques de cooperació són:

Article 11.

De la Secretaria Permanent.

1. La Secretaria Permanent de tots els òrgans que componen el Consell, amb
l’excepció de les comissions tècniques de cooperació que preveuen les lletres c) i d) de
l’article 10.1, recau en la Subdirecció General de Coordinació Bibliotecària del Ministeri de
Cultura.
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a) Tractar qualsevol classe de qüestió relacionada amb la tipologia de biblioteca a la
qual es refereix cada comissió i adoptar els acords que considerin convenients sobre
aquestes.
b) Proposar, amb un acord previ, a la Comissió Permanent la creació de grups de
treball mixtos l’objecte dels quals es refereixi a qüestions que afecten diversos tipus de
biblioteques, un dels quals sigui el tipus de biblioteca de la Comissió Tècnica de Cooperació
que adopta l’acord.
c) Proposar a la Comissió Permanent l’elevació, perquè la prengui en consideració el
Ple del Consell, de tot tipus de propostes relacionades amb la tipologia de biblioteca a la
qual es refereix cada Comissió.
d) Acordar la creació dels grups de treball que considerin convenients per a qüestions
referides únicament a la tipologia de biblioteca de la qual s’ocupa cada Comissió.
e) Elevar, amb un acord previ, a la Comissió Permanent els resultats dels treballs i
els acords adoptats pels grups de treball que esmenta la lletra d).
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Són funcions de la Secretaria Permanent:

a) L’elaboració de les actes de les sessions celebrades pel Ple i la Comissió
Permanent.
L’elaboració de les actes de les sessions que celebrin les comissions tècniques de
cooperació i els grups de treball són responsabilitat dels seus secretaris, que han de
remetre-les signades per ells i pel president o el coordinador, segons correspongui, a la
Secretaria Permanent. Els secretaris de les comissions tècniques de cooperació i dels
grups de treball han de remetre, a més, a la Secretaria Permanent, signats per ells i pels
seus presidents respectius o coordinadors, segons correspongui, tots els documents
generats com a resultat dels seus treballs i activitats.
b) El dipòsit i la custòdia de tots els documents que generi l’activitat del Consell i els
seus òrgans.
c) Garantir la continuïtat i el funcionament dels òrgans del Consell de Cooperació
Bibliotecària.
d) El foment i la promoció de la cooperació bibliotecària i la difusió de l’activitat de tots
els òrgans del Consell de Cooperació Bibliotecària.
e) Qualsevol altra que li assignin el Ple o la Comissió Permanent.
3. Amb l’objectiu de fomentar i impulsar la cooperació bibliotecària, les comissions
tècniques de cooperació que preveuen les lletres c) i d) de l’article 10.1 poden remetre a la
Secretaria Permanent les actes i els documents que generin les sessions que celebrin i els
treballs i les activitats que portin a terme tots els òrgans d’aquestes comissions.
Article 12. Dels drets i obligacions dels membres dels òrgans del Consell de Cooperació
Bibliotecària.
Als membres dels òrgans del Consell de Cooperació Bibliotecària els correspon:
a) Rebre, amb una antelació mínima d’una setmana, la convocatòria, que contingui
l’ordre del dia de les reunions. La informació sobre els temes que figurin en l’ordre del dia
ha d’estar a disposició dels membres en el mateix termini, llevat de raons d’urgència.
b) Participar en les deliberacions de les sessions.
c) Exercir el seu dret al vot, tret dels casos que expressament estableix aquest
Reglament, i formular el seu vot particular, així com expressar el sentit del seu vot i els
motius que el justifiquen.
d) Formular precs i preguntes.
e) Obtenir la informació necessària per complir les funcions assignades.
CAPÍTOL III
Del funcionament dels òrgans del Consell de Cooperació Bibliotecària
Convocatòries.

1. Per a la vàlida constitució del Ple del Consell de Cooperació Bibliotecària, als
efectes de la celebració de sessions, deliberacions i adopció d’acords, es requereix la
presència del president i secretari o, si s’escau, dels qui el substitueixin, i de la meitat, com
a mínim, dels seus membres amb dret a vot. Això mateix és aplicable a la Comissió
Permanent.
Per a la vàlida constitució de les comissions tècniques de cooperació es requereix la
presència d’un terç dels seus membres, com a mínim.
En el supòsit que no s’arribi al quòrum suficient en primera convocatòria, s’entén
efectuada una segona convocatòria passada mitja hora de la fixada inicialment, i es pot
celebrar la sessió que correspongui sigui quin sigui el nombre dels membres assistents.
2. El president de la Comissió Permanent, els presidents de les comissions tècniques
de cooperació i els coordinadors dels grups de treball han d’establir l’ordre del dia de les
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sessions tenint en compte, si s’escau, les peticions dels altres membres d’aquests òrgans,
formulades amb l’antelació suficient.
No pot ser objecte d’acord cap assumpte que no figuri inclòs en l’ordre del dia, llevat
que estiguin presents tots els membres de l’òrgan i sigui declarada la urgència de l’assumpte
amb el vot favorable de la majoria.
3. A instància del president del Ple o de la Comissió Permanent o amb l’acord previ
de l’òrgan que correspongui, els titulars d’unitats administratives del Ministeri de Cultura,
del Ministeri d’Educació, de les comunitats autònomes o d’altres òrgans poden assistir a
les seves sessions, sense dret a vot, per informar, si s’escau, dels assumptes de la seva
competència.
4. El que estableix aquest article per a les comissions tècniques de cooperació no és
aplicable a les comissions tècniques de cooperació que preveuen les lletres c) i d) de
l’article 10.1.
Article 14.

De les sessions.

1. El Ple del Consell de Cooperació Bibliotecària es reuneix amb caràcter ordinari
com a mínim un cop l’any. Amb caràcter extraordinari, el Ple es reuneix quan així ho acordi
el seu president o a sol·licitud d’un terç dels seus membres, com a mínim. En aquest últim
cas s’ha d’adjuntar a la sol·licitud l’ordre del dia que s’hagi de tractar en el Ple.
2. La Comissió Permanent, les comissions tècniques de cooperació que preveuen
les lletres a), b) i e) de l’article 10.1, els grups de treball creats per alguna d’aquestes per
tractar qüestions referides, únicament, a la tipologia de biblioteca a la qual es refereix
cadascuna de les esmentades comissions i els grups de treball mixtos s’han de reunir com
a mínim dues vegades l’any i, a més, quan ho acordi el seu president o coordinador o a
sol·licitud d’un terç dels seus membres, com a mínim, d’acord amb el procediment que
estableix l’apartat anterior.
Article 15.

Dels acords.

Els acords, per ser vàlids, els ha d’aprovar la majoria dels membres presents amb dret
a vot.
Article 16.

Dels mitjans.

El Ministeri de Cultura ha de proporcionar els mitjans materials necessaris per al bon
funcionament del Consell de Cooperació Bibliotecària.
Article 17.

Règim jurídic.

1. En tot el que no preveu aquest Reglament cal atenir-se al que estableix sobre
òrgans col·legiats el títol II, capítol II, de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
2. Sense perjudici del que disposa aquest Reglament, el Consell pot aprovar les
normes de règim intern que consideri procedents per al millor desenvolupament dels seus
treballs.
Disposició addicional primera.

No-increment de la despesa pública.

La constitució i el funcionament de la Comissió no suposa cap increment de la despesa
pública i s’ha d’atendre amb els mitjans materials i personals existents al Ministeri de
Cultura.
Constitució d’òrgans i designació de membres.

En el termini de 60 dies des de la data de l’entrada en vigor d’aquest Reglament es
constitueix el Ple, la Comissió Permanent i les comissions tècniques de cooperació i la
designació dels seus components.
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Disposició addicional tercera. Grups de treball de les Jornades de Cooperació Bibliotecària
entre el Ministeri de Cultura i les comunitats autònomes.
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Els grups de treball creats en el marc de les Jornades de Cooperació Bibliotecària
entre el Ministeri de Cultura i les comunitats autònomes s’han d’integrar, en cas que sigui
adequat en relació amb el que preveu aquest Reglament, com a grups de treball del Consell
de Cooperació Bibliotecària. La Comissió Permanent els ha de qualificar de grups de
treball mixtos o grups de treball adscrits a una sola comissió tècnica de cooperació i ha
d’establir, en els dos casos, les mesures que s’han d’adoptar per adequar la seva composició
al que preveu aquest Reglament.
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