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Introducció

En la Memòria 2009 trobareu les actuacions més destacades que les biblioteques de la UPC han

dut a terme durant aquest any.

Enguany destaquem la posada en marxa de la nova versió de Bibliotècnica, la biblioteca digital de

la UPC, que ha renovat la imatge i els continguts i inclou noves funcionalitats 2.0. Per implementar

la nova versió s’ha utilitzat un potent gestor de continguts, Drupal, que permet la gestió distribuïda

de continguts i la personalització del lloc web. La nova Bibliotècnica també incorpora un motor de

cerca que permet cercar, des de la pàgina principal, recursos del catàleg, a tot Bibliotècnica i també

a UPCommons, el portal d’accés obert al coneixement de la UPC.

Les biblioteques han continuat treballant en l’optimització i la millora dels seus espais. Cal destacar

especialment la inauguració de la nova biblioteca de l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de

Barcelona (ETSAB), un equipament que disposa de 155 punts de treball, dels quals 26 estan

equipats amb ordinadors i 95 disposen de connexió per als ordinadors portàtils, a més de connexió

a la xarxa sense fil a tot l’edifici.

Entre les principals fites assolides també volem destacar la publicació del Pla de gestió i

desenvolupament de la col·lecció de les biblioteques de la UPC, el document marc que defineix el

programa de gestió i desenvolupament de la col·lecció.

D’altra banda, UPCommons, el portal d’accés obert al coneixement de la UPC, ha continuat

incrementant els continguts i ha contribuït a augmentar la visibilitat de la producció científica i

docent de la UPC. Segons el Rànquing Mundial de Dipòsits Acadèmics que elabora el Laboratori

de Cibermetria del Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC), UPCommons segueix

situant-se entre els dipòsits més importants del món.

Enguany, també cal destacar que el Consell de Govern de la Universitat ha aprovat el mandat a

favor de l’accés obert amb el nom: "Política institucional d'accés obert: accés, visibilitat, impacte i

preservació de la producció científica de la UPC a Internet". Amb aquesta ordre, la UPC s’afegeix a

les universitats d’àmbit nacional pioneres en l'aprovació de polítiques institucionals d'accés obert,

i fa un important i definitiu pas endavant a favor de l'accés obert a les publicacions científiques i

tècniques del seu professorat i personal de recerca. A la vegada, atorga al Servei de Biblioteques i

Documentació les tasques de normalització, publicació i visibilitat de la producció científica

institucional. L’aprovació del mandat també ha coincidit amb la integració del dipòsit de recerca
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de la Universitat en el nou sistema de gestió de l’activitat acadèmica DRAC (Descriptor de la Recerca

i l’Activitat Acadèmica de la UPC).

En el present document trobareu informació detallada de la tasca feta per totes les persones que

formen part del Servei de Biblioteques i Documentació.

Anna Rovira i Fernàndez

Directora del Servei de Biblioteques i Documentació
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1. Instal·lacions

S’ha posat en funcionament la nova biblioteca de l’Escola Tècnica Superior

d’Arquitectura de Barcelona, un nou equipament que disposa de 155 punts de

treball.

Durant l’any 2009 el nombre d’usuaris que han visitat presencialment les biblioteques de la UPC

ha estat de 2.746.883. D’aquests, 182.010 hi han accedit en horaris d’obertura extraordinària, és a

dir, caps de setmana, festius i nits. A més, cal sumar a aquesta xifra les 14.681.908 visites que ha

rebut el portal Bibliotècnica, la biblioteca digital de la UPC.

Oferta de serveis i col·laboracions amb altres unitats

Amb la idea d’oferir el màxim d’espai als usuaris desplaçant les col·leccions de baix ús i en

col·laboració amb el CBUC, l’SBD ha participat per primera vegada en el magatzem cooperatiu de

documents de baix ús GEPA (Garantia d’Espai per a la Preservació de l’Accés) amb dues càrregues

pilot de documentació, que han permès dipositar en règim cooperatiu 500 monografies procedents

de les biblioteques de l’ETSAB i l’ETSEIB i 8 títols de revistes d’altres biblioteques. Aquestes càrregues

han servit per fer diversos estudis sobre els costos que representen les càrregues de documentació,

les previsions de necessitats d’emmagatzematge per als pròxims 5 anys i la millora de l’eficiència

dels processos. També s’ha aprovat el Reglament dels serveis de l’equipament GEPA.

Noves biblioteques

El 2009 cal destacar, de totes les actuacions, la posada en funcionament de la nova biblioteca de

l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona el 14 de setembre, coincidint amb l’inici del

nou curs. La inauguració oficial es va fer el 22 d’octubre.

La nova biblioteca està emplaçada entre els edificis de l’Escola Politècnica Superior d’Edificació de

Barcelona (EPSEB) i l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona (ETSAB), des d’on

s’accedeix a l’entrada principal, amb l’objectiu d’actuar de nexe entre els dos centres docents. La

construcció dóna gran importància a la llum natural, que entra sobretot a l’edifici a través de la

vidriera de la façana est i de les lluernes que comuniquen els diferents nivells de la biblioteca.

5



Memòria 2009 Biblioteques UPC

L’edifici, de 2.150 m2 en total i amb 1.455 m 2 de superfície útil de serveis bibliotecaris, s’estructura

en quatre plantes, distribuïdes en: planta soterrani, planta baixa, primera planta i planta coberta.

Al soterrani s’ubiquen una gran sala de lectura i estudi, els magatzems, l’Arxiu Gràfic de l’ETSAB, la

Factoria de Recursos Docents i la sala de reprografia. A la planta baixa hi ha el préstec, la gran sala

de lectura (amb els punts de consulta) i els despatxos. I a la primera planta hi ha la sala de professors

i 4 sales de treball individual. En aquest mateix nivell s’obre una terrassa accessible des de l’exterior

que en permetrà l’ús com a espai públic.

Amb aquest nou equipament, la biblioteca disposa de 155 punts de treball, 26 dels quals estan

equipats amb ordinadors i 95 disposen de connexió per a ordinadors portàtils, a més de connexió

a la xarxa sense fils a tot l’edifici.

Espais i equipaments per donar suport a l'aprenentatge col·laboratiu

Durant l’any 2009 les biblioteques han continuat remodelant els seus espais per donar suport a les

activitats d’aprenentatge individual i en grup.

La BRGF ha creat 7 sales de treball en grup a la primera planta (amb capacitat per a 36 persones i

amb pissarres i equips multimèdia). A més, s’ha preparat un projecte de renovació general dels

espais que s’ha inclòs en la proposta de la UPC per al Barcelona Knowledge Campus.
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La BCT ha creat i ha posat en marxa 4 sales de treball en grup, amb capacitat per a 4 persones cada

una, i ha millorat la comunicació visual dels rètols informatius de la biblioteca. També ha continuat

adequant els espais de la biblioteca a les noves necessitats TIC, on s’han incrementat 16 punts de

lectura amb connexió elèctrica per facilitar l’ús dels ordinadors portàtils.

La Biblioteca de l’FME ha habilitat tres noves sales de treball en grup i ha canviat el mobiliari de les

sales de treball i d’estudi. També ha re ubicat la Factoria de Recursos Docents i ha creat un nou

despatx de direcció i un nou magatzem. Finalment, la biblioteca ha compartimentat les taules per

facilitar l’estudi individual dels usuaris.

La Biblioteca de l’ETSEIB ha posat en marxa una sala de treball amb capacitat per a 2, 3 i 4 persones,

oberta als alumnes. També s’han incrementat els punts de lectura en 8 nous punts de treball

individual i s’ha remodelat un despatx de treball intern.

La Biblioteca de l’a FNB ha adquirit nous expositors per a revistes, guies docents i col·leccions

multimèdia. També ha creat 12 punts de treball individual i ha adequat la zona de treball intern.

La Biblioteca de l’EPSEB ha instal·lat un canó projector i una pissarra digital interactiva i ha electrificat

les taules de l’aula de formació. També ha millorat l’espai de lectura de premsa amb un nou mobiliari

i una nova il·luminació. La biblioteca ha reorganitzat el fons de la sala amb l’adquisició de noves

prestatgeries, una nova retolació, l’ampliació del mòdul de cartoteca i la integració del fons Atlas i

la col·lecció de fitxes de cartografia lliure.

La BCUM ha portat a terme les obres de millora de la climatització general de la biblioteca i, en

col·laboració amb l’EPSEM, ha instal·lat una cartellera informativa a l’exterior de l’edifici. També

s’han optimitzat les sales de treball en grup i la Factoria. Finalment, també s’ha adaptat un espai

per a les col·leccions de promoció de la lectura amb la instal·lació de dos pufs i d’una tauleta

prestatgeria.

La Biblioteca de l’EPSEVG ha incrementat els punts de lectura amb accés a connexió elèctrica amb

la instal·lació de 55 endolls repartits per la sala de treball per facilitar l’ús dels ordinadors portàtils.

La Biblioteca de l’EUETIB ha posat en funcionament 5 noves sales de treball en grup amb una

capacitat per a 44 usuaris i ha reformat l’aula de formació BB4 amb la instal·lació d’un canó projector

i una pantalla de recollida automàtica.
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Accessibilitat, manteniment i seguretat

Durant aquest any les biblioteques BRGF, BCT, ETSAB, ETSEIB, BCUM, EPSEVG, EUETIB i EUETII han

obert en període extraordinari de caps de setmana i a la nit durant els mesos de gener-febrer i

octubre-desembre. La Biblioteca de l’EPSEVG ha realitzat una prova pilot d’obertura extraordinària

nocturna durant el mes de gener.

En el marc de la implementació del pla de prevenció, les biblioteques BRGF, BCT i BCUM

(biblioteques amb edifici propi) han executat un simulacre d’evacuació per tal de comprovar el

funcionament correcte dels sistemes de megafonia, les alarmes i la senyalització d’evacuació. També

ho han fet, participant en simulacres dels centres, les biblioteques FME, BCBLL i de l’FNB. La BCUM

ha instal·lat la senyalització d’emergència i ha renovat els cartells deteriorats de la senyalització

general.

La BCBL ha dissenyat, de manera específica per a períodes de molt alta afluència d’usuaris, una

campanya antifurts basada en una senyalització especial i en la difusió de missatges. També ha

renovat dues de les 4 càmeres de seguretat i ha substituït el monitor de control en blanc i negre de

15” per un monitor en color de 19”. Durant els exàmens de l’estiu (curs 2008-2009) la BCBL ha

realitzat una campanya per fomentar el bon ús de la biblioteca.

Facilitats i altres serveis directes a l'usuari

La BRGF ha instal·lat punts d’informació electrònica a les plantes 1 i 2 per tal d’eliminar les versions

en paper del full d’informació sobre serveis i per conèixer les consultes que es produeixen a la

biblioteca.

La Biblioteca de l’ETSAV ha instal·lat una bústia de retorn 24 hores per facilitar a l’usuari la devolució

dels documents prestats.
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2. Tecnologia

S’ha desenvolupat una innovadora versió mòbil del catàleg de les

biblioteques i del web de la BRGF.

Equipament TIC

Les biblioteques han millorat el seu parc informàtic amb l’ampliació i/o renovació dels equips,

especialment a partir del Pla TIC de la UPC. També s’han fet millores en els equipaments de la

Factoria de les biblioteques. Actualment, l’SBD disposa d’un parc informàtic integrat per 612

ordinadors de sobretaula i 188 ordinadors portàtils.

Innovació tecnològica

La Biblioteca de l’ETSAB ha iniciat la implementació del sistema RFID (Radio Frequency

Identification), que estarà plenament operatiu l’any 2010. El sistema RFID, aplicat a les biblioteques,

permet agilitzar processos relacionats amb la circulació dels materials a les biblioteques.

Entre els serveis digitals innovadors que s’han portat a terme cal destacar els que la BRGF ha posat

en funcionament: el desenvolupament de la versió mòbil del web de la biblioteca i del Catàleg de

les biblioteques de la UPC; la introducció de la tecnologia QR, per tal que els usuaris puguin captar

i mantenir informacions bàsiques de la biblioteca en els seus telèfons mòbils; la configuració de

l’aplicatiu LibX per a totes les biblioteques de la UPC, que permet incrustar una barra de cerca dels

recursos bibliotecaris de la UPC al navegador web, així com la integració d’aquests recursos a llocs

web com Amazon o Google.
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Les biblioteques BCT, BCUM, de l’EPSEVG i de l’EUETIB han instal·lat un escriptori remot als

ordinadors del personal mitjançant Netvibes.

La BCT ha realitzat i difós un vídeo “MediaTIC titulat Com conèixer el factor d’impacte d’una revista.

També ha introduït nous serveis al web, com ara el servei de podcasts.

La Biblioteca de l’ETSEIB ha posat en marxa una prova pilot per implementar terminals lleugers en

els OPAC de la biblioteca. Està previst fer-ne una valoració durant el primer semestre del 2010. Les

biblioteques també han posat en marxa el servei de préstec de lectors de llibres electrònics, de

memòries USB i de calculadores científiques.
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3. Col·leccions

S’ha redactat el “Pla de gestió i desenvolupament de la col·lecció de les

biblioteques de la UPC”.

Polítiques de desenvolupament de les col·leccions

El mes de setembre del 2009 s’ha publicat la versió definitiva del Pla de gestió i desenvolupament

de la col·lecció de les biblioteques de la UPC, el document marc que defineix el programa de gestió

i desenvolupament de la col·lecció i que ha de servir de pauta a tots els responsables de gestionar

la col·lecció i per informar la comunitat universitària sobre la missió, els objectius i els procediments

vinculats a les col·leccions. L’objectiu d’aquest document és establir un marc que permeti

desenvolupar una política de gestió de la col·lecció adequada i coherent en relació amb les

necessitats dels usuaris de les biblioteques i els recursos disponibles.

La publicació d’aquest document s’ha complementat amb la posada a disposició dels usuaris des

de Bibliotècnica de dos formularis electrònics: un formulari de petició de compres i subscripcions 

i un altre per oferir donatius, així com l’elaboració d’un procediment per iniciar el procés de

desafectació de documents a les biblioteques de la UPC.

Organització i gestió de les col·leccions

L’any 2009 s’han catalogat i integrat al Catàleg de les biblioteques de la UPC 29.025 volums, 334

noves col·leccions de revistes i 6.769 documents en suport electrònic, que en conjunt representen

21.499 nous títols. Actualment, el Catàleg dóna accés a 612.268 volums de documents físics, 20.452

col·leccions de revistes en paper i 30.392 documents en suport electrònic, que en conjunt

corresponen a 355.830 títols diferents.

S’han continuat duent a terme actuacions per millorar la qualitat del Catàleg i, en el marc del CBUC,

s’ha continuat participant en el projecte CANTIC (Catàleg d'Autoritats de Noms i Títols de

Catalunya), una base de dades d’autoritats de noms i títols elaborada de manera cooperativa.

A partir del conveni signat amb la Biblioteca del Campus del Baix Llobregat, la Biblioteca del GIRO

Centre Tecnològic ha integrat els seus fons bibliogràfics (uns 90 volums) al Catàleg de les

biblioteques de la UPC.
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Durant l’any 2009 les biblioteques han implementat el mòdul d’adquisicions de Millennium. La

posada en marxa d’aquest sistema ha permès posar en pràctica diverses millores en la gestió de les

col·leccions. D’una banda, s’han agilitzat els processos de catalogació dels recursos electrònics de

pagament al Catàleg i al CCUC mitjançant la càrrega de registres bibliogràfics subministrats

directament pels proveïdors. L’inici de les adquisicions a Millennium ha permès no tan sols mostrar

als usuaris els documents en procés de compra, sinó també facilitar a les biblioteques informació

important per a la gestió de la col·lecció.

D’altra banda, s’han posat en marxa mecanismes per comptabilitzar l’ús a la sala dels documents i

al mes de juliol les biblioteques de l’EPSEVG, l’FNB i l’ETSAV van iniciar un procés d’inventari de les

seves col·leccions bibliogràfiques, amb diferents graus d’assoliment, que continuarà amb noves

actuacions durant el 2010.

Col·leccions de suport als estudis de grau i postgrau

Totes les biblioteques han adquirit les novetats de la bibliografia recomanada a les guies docents

de les diferents titulacions dels centres, amb la bibliografia dels nous màsters inclosa, així com la

bibliografia especialitzada dels estudis. El conjunt de les biblioteques de la UPC ha invertit el 43 %

del pressupost destinat a l’adquisició de col·leccions bibliogràfiques a l’adquisició de bibliografies

de suport als estudis de 1r i 2n cicles, grau i postgrau, cosa que ha permès l’adquisició de 4.126

títols de grau i 418 de postgrau.

L’SBD ha participat activament en la redacció de l’apartat “Recursos d’informació” del document

Manual per elaborar la Guia docent de l’assignatura, elaborat pel Vicerectorat de Política Acadèmica

i el Vicerectorat de Docència i Estudiantat el mes de març de 2009. Aquest manual té com a finalitat

oferir suggeriments i recomanacions per al professorat que hagi d’actualitzar o redactar de nou la

informació de les seves assignatures. En l’apartat elaborat per l’SBD es donen pautes al professorat

per elaborar la bibliografia de les seves assignatures, que estan en sintonia amb el compromís de

l’SBD en relació amb la bibliografia docent fet públic al Pla de gestió i desenvolupament de la

col·lecció de les biblioteques de la UPC.

Per complementar aquests dos documents, també s’han elaborat diverses guies d’ajuda, adreçades

al professorat i a bibliotecaris per introduir i validar la bibliografia docent al programa de gestió

acadèmica Prisma. Aquestes guies són accessibles des de l’explicatiu Prisma.
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Col·leccions especialitzades politècniques

Les col·leccions de llibres electrònics s’han incrementat notablement amb l’adquisició, a través del

CBUC, de 3.160 títols de Springer -corresponents als paquets Matemàtiques i Estadística 1964-2006

(que inclou els volums de la col·lecció “Lecture Notes in Mathematics”) i Economia i Empresa

2005-2006-; 69 nous títols del paquet SpringerLink e-books (majoritàriament de la col·lecció

“Lecture Notes in Computer Science”), i 100 nous títols de Safari. També cal destacar l’augment de

la col·lecció d’Edicions Virtuals d’Edicions UPC i l’adquisició consorciada de 514 títols de la

plataforma de llibres electrònics MyiLibrary i 422 de la plataforma Ebrary (als quals cal sumar 16

títols més adquirits només per la UPC), que seran accessibles a partir del gener de l’any 2010. La

Biblioteca de l’FME va participar en la compra de llibres electrònics de matemàtiques i estadística

de les plataformes My Library i ELibrary.

Les biblioteques han invertit un 38,7 % del seu pressupost per a adquisicions bibliogràfiques en

l’adquisició de bibliografies especialitzades politècniques, que representen un total de 3.160

exemplars.

La BCT ha donat continuïtat a les tasques de revisió i manteniment dels fons departamentals del

campus gestionant la compra de documents, catalogant les col·leccions noves i retrospectives,

revisant i actualitzant els registres del Catàleg i portant a terme l’actualització d’entrades de les

col·leccions de revistes. S’han inventariat les col·leccions del Departament de Resistència de

Materials i Estructures a l’Enginyeria i del Departament d’Enginyeria Tèxtil i Paperera.

La Biblioteca de l’EPSEB ha començat a dur a terme la primera fase de l’objectiu “situar la col·lecció

especialitzada com a principal recurs docent i investigador en els estudis EPSEB” amb una anàlisi

descriptiva i d'ús de cada títol de la col·lecció en paper.

La Biblioteca de l’EUETIB ha elaborat l’Informe de l’estat de la bibliografia bàsica recomanada a

l’Escola, amb l’objectiu de detectar les incidències en l’elaboració i donar pautes al PDI, així com

detectar els documents citats no disponibles a la Biblioteca. La Biblioteca també ha creat una base

de dades amb tota la bibliografia docent de les assignatures de grau, on també es recullen el nombre

d’exemplars disponibles tant a la Biblioteca com a la resta de biblioteques de la UPC per tal de

disposar d’informació per a les adquisicions.

Col·leccions culturals, patrimonials i fons antic de la UPC

Les biblioteques han continuat el procés de digitalització selectiva de llibres antics amb l’objectiu

de fer-los accessibles a través del futur portal del fons antic de les biblioteques de la UPC. De nou,
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s’ha comptat amb un ajut del Ministeri de Cultura per digitalitzar fons patrimonials que ha permès

la digitalització de 356 unitats bibliogràfiques, amb un total de 112.573 pàgines.

La Biblioteca de l’ETSEIB ha continuat el projecte de desacidificació d’una part dels materials

bibliogràfics del Fons Històric de Ciència i Tecnologia. En aquesta cinquena fase, s’han desacidificat

un total de 739 volums de la Biblioteca. Més de 300 volums corresponen a la Biblioteca del Col·legi/

Associació d’Enginyers Industrials de Catalunya.

La Biblioteca de l’FNB ha digitalitzat nous llibres del fons històric que es poden consultar en accés

obert a l’e-portal del Fons Històric de l’FNB. La Biblioteca també ha adquirit una important col·lecció

de DVD de temàtica astronòmica amb motiu de l’Any Internacional de l’Astronomia. Aquests DVD

quedaran en dipòsit a la biblioteca en acabar l’exposició itinerant pels diferents campus de la UPC

als quals pertanyen.
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4. Bibliotècnica

L’any 2009 s’ha posat en marxa una nova versió de Bibliotècnica, la

biblioteca digital de la UPC. La nova versió ha renovat la seva imatge i els

continguts i inclou noves funcionalitats 2.0.

Bibliotècnica 2.0

Durant l’any 2009 s’ha seleccionat un nou sistema de gestió de continguts, anomenat Drupal, per

implementar la nova versió de Bibliotècnica, amb noves funcionalitats i més continguts. Drupal és

un potent programari lliure que permet la gestió distribuïda de continguts i la personalització del

lloc web.

Bibliotècnica incorpora un potent sistema de gestió de novetats i també un motor de cerca que

permet buscar, des de la pàgina principal, recursos del Catàleg, recursos a tot Bibliotècnica i també

a UPCommons, el portal d’accés obert al coneixement de la UPC.

Al llarg del 2009 també s’han migrat els principals continguts de serveis i recursos a la nova versió

de Bibliotècnica: bases de dades, revistes, quiosc electrònic, obtenció de documents, Refworks,

servei d’informació especialitzada, informació sobre l’accés obert a la comunicació científica, etc.
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Alerta tecnològica i innovació

La Biblioteca de l’EPSEVG ha creat un perfil a Twitter  per fer servir el microblogging com a mitjà de

relació amb els usuaris, especialment amb l'estudiantat.
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5. Serveis bibliotecaris

S’ha consolidat l’us de Millennium, el sistema integral de gestió de les

biblioteques.

Informació i recerca bibliogràfica

Any rere any creix el nombre de consultes bibliogràfiques resoltes sense haver d’accedir físicament

a les biblioteques, utilitzant serveis disponibles a Bibliotècnica com el SIE (Servei d’Informació

Especialitzada). Aquest servei està orientat a respondre consultes especialitzades sobre una de les

àrees de coneixement de la UPC. Durant l’any 2009 el SIE ha donat resposta a un total de 153

consultes especialitzades. El 2009 també ha estat l’any d’implementació del servei de referència

virtual del CBUC. Es tracta d’un servei que permet completar les cerques d’informació gràcies a la

col·laboració de bibliotecaris temàtics d’altres biblioteques universitàries membres del CBUC.

Al llarg del 2009 s’ha continuat la implementació del programa Millennium, el sistema integral de

gestió de les biblioteques de la UPC, amb la posada en pràctica del mòdul d’adquisicions i del

mòdul Scheduler (per a l’automatització de tasques com ara l’elaboració de llistes).

També s’han introduït noves funcionalitats 2.0 al Catàleg. Entre les millores adreçades a l’usuari

final cal destacar la incorporació del botó SFX a tots els registres del Catàleg amb ISBN o ISSN, la

millora de la integració amb Refworks (el gestor de referències bibliogràfiques en entorn web), la

posada en marxa de les alertes automàtiques de novetats bibliogràfiques des de l’apartat “El meu

compte”, la integració de la funcionalitat Google Preview als registres del Catàleg existents a Google

i la millora de les ajudes en línia. I s’ha treballat per enriquir els continguts del web, amb la

contractació del producte Syndetics Solutions, que permet mostrar cobertes, sumaris i resums de

documents, i la posada en marxa, en l’àmbit del CBUC, d’un repositori propi de cobertes.

Préstec i obtenció de documents

Les biblioteques de la UPC han fet 298.321 préstecs durant tot el 2009, fet que suposa una xifra

menor que en anys anteriors però que cal analitzar conjuntament arran de l’augment de la

informació electrònica disponible i la disminució dels visitants presencials.
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El 2009 s’ha treballat especialment per potenciar l’autoservei dels usuaris, principalment amb la

posada en marxa de les autoreserves de documents del Catàleg a través de l’apartat “El meu

compte”. Les xifres mostren que de les 24.255 reserves efectuades durant l’any, 7.018 s’han fet

directament des del web. El percentatge mensual de les autoreserves fetes en el període comprès

entre els mesos de juny i desembre és d’entre el 30 % i el 40 % del total. En paral·lel, ha augmentat

notablement el nombre de renovacions de documents en préstec que el mateix usuari fa des del

web, que a finals d’any voreja el 60 % mensual. L’autopréstec també ha augmentat de volum, amb

7.639 préstecs, tot i que cal seguir potenciant-lo.

L’any 2009 el Servei d’Obtenció de Documents ha fet 3.388 peticions a biblioteques nacionals i

estrangeres i ha subministrat un total de 2.428 documents.

Durant el 2009 també s’ha obert una nova convocatòria del programa de bons d’obtenció de

documents, amb l’objectiu que els doctorands obtinguin de manera gratuïta còpies o préstecs de

documents externs a les biblioteques de la UPC per a l’elaboració de les seves tesis doctorals. En

aquesta edició, 192 doctorands han participat en aquesta convocatòria i s’han subministrat 581

documents.

Pel que fa al préstec d’ordinadors portàtils, s’ha modificat la normativa i el formulari del servei de

préstec de portàtils per allargar-ne la vigència, de manera que els membres de la comunitat UPC

només han de signar un únic contracte, que els permet disposar d’un ordinador portàtil a qualsevol

de les biblioteques de la UPC mentre duri la seva vinculació amb la Universitat.

Com a novetat, s’ha posat en marxa des de totes les biblioteques el préstec de dispositius USB a

través del Catàleg, que s’ha completat al desembre amb la possibilitat de prestar altres equips que

les biblioteques deixen als seus usuaris: lectors de llibres electrònics (e-readers), calculadores,

auriculars, càmeres digitals o claus d’armariets, entre d’altres.

La Factoria de Recursos Docents

Al llarg del 2009 s’han dut a terme diverses actuacions per tal de millorar el servei que ofereixen les

factories. S’ha definit un nou model de coordinació del servei per garantir una millora de la gestió,

la difusió i el rellançament del servei. S’ha consolidat el gestor d’e-tiquets per a la recollida, el

seguiment i la resolució de les actuacions de suport que es duen a terme a cadascuna de les factories.

També s’han revisat i actualitzat continguts, i s’ha posat en marxa el nou lloc web La Factoria, basat

en la plataforma Genweb 3.0.
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Pel que fa al servei prestat per les factories, s’han portat a terme 699 actuacions de suport i s’han

realitzat 99 préstecs de recursos (PC, capturadores de vídeo, escàners, videocàmeres, equips de

micròfons sense fils, digitalitzadors de diapositives).

A més, s’han elaborat 21 materials docents, que es poden consultar al web de La Factoria, aquestes

en són un exemple:

Disseny de Sistemes Interactius
Persona-Automatització Accessos escolars segurs Baetulo XXI (2008)

Baetulo XXI (2009)
Blog de Lectura de la Biblioteca de

l'ETSEIB
Carrusell clúster Agro@limentari

Cicle de conferències sobre
certificació electrònica (Primavera

2009)
Coneix l'Escola Industrial! Descobreix el cosmos

Propietat intel·lectual SEPI

El Servei de Propietat Intel·lectual (SEPI) ha continuat el seu procés de consolidació com a servei

que ofereix assessorament en temes. El 2009 s’han resolt un total de 48 consultes i s’ha gestionat

la tramitació de 375 identificadors per a documents produïts a la UPC (185 corresponen al DL, 183

a l’ISBN i 7 a l’ISSN).
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Serveis per a la innovació i de valor afegit

Durant l’any 2009 s’ha posat en funcionament la nova versió del Laboratori Virtual d’Idiomes (LVI).

Aquesta nova versió permet recuperar els materials per aprendre idiomes que es troben físicament

a les biblioteques, així com accedir als recursos en línia de pagament des d’ordinadors que no

estiguin connectats a la xarxa UPC. Les biblioteques BCT i de l’EUETIB van elaborar el pla de

màrqueting i el disseny dels bàners i pòsters per fer-ne la difusió.

Amb l’objectiu de completar els currículums dels professors a Fènix abans de la migració a DRAC

(Descriptor de la Recerca i l’Activitat Acadèmica), s’ha portat a terme el projecte Emplena. El Servei

de Biblioteques i Documentació ha participat en la segona fase del projecte, en què ha completat

un total de 126 currículums de personal docent i investigador de la UPC.

Per tal d’acostar els recursos i serveis que ofereix la Biblioteca als estudiants, s’ha presentat a l’Institut

de Ciències de l’Educació (ICE) una selecció de serveis bibliotecaris que es podrien incloure a totes

les assignatures del campus digital Atenea.

La BRGF ha augmentat el nombre d’aparells lectors de llibres electrònics amb l’adquisició d’un equip

Papyre i d’un equip Kindle. A més, ha posat en marxa U-win, el servei dedicat a videojocs de la

BRGF, que vol, entre altres funcionalitats, recollir la producció de videojocs de la UPC.

La BCBL ha participat en el 3r Congrés sobre Aigua, Agricultura i Sostenibilitat, organitzat per l’ESAB

el juny de 2009, construint la pàgina web, elaborant materials de difusió del congrés i guies

temàtiques repartides amb els materials de l’acte, donant pautes per a la redacció i la publicació

posterior de les comunicacions en accés obert i enregistrant les conferències.

La Biblioteca de l’ETSAB ha incrementat el nombre d’arxius digitalitzats de l’editorial Garland gràcies

a la col·laboració i intercanvi d’arxius amb la Biblioteca de l’ETSAV.

La Biblioteca de l’ETSAV, aprofitant les prestacions de Librarything, ha fet difusió dels serveis de

bibliografia reservada d’assignatures i noves adquisicions.

La Biblioteca de l’EPSEB ha creat la Wiki310 com a eina de gestió del coneixement de la biblioteca.

S’ha proposat a l’EPSEVG el servei d’enregistrament i edició de videocurrículums, que es posarà en

funcionament pel Face to Face 2010.
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La Biblioteca de l’EUETII ha creat un tríptic amb informació sobre els serveis que ofereix i poden

utilitzar els alumnes matriculats al curs d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys que

s’imparteix a l’EUETII.
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6. Habilitats informacionals

S’han programat 309 accions formatives amb l’assistència de 3.779

membres de la comunitat universitària

Habilitats informacionals per als estudiants de grau i de postgrau

A l’inici del curs acadèmic 2009-2010 s’han fet 133 sessions d’acollida, en què s’ha informat els

nous estudiants de la UPC sobre els recursos i els serveis bibliotecaris bàsics. Hi han assistit 4.321

estudiants (el 74,4 % del total dels nous estudiants matriculats, fet que representa un augment del

2,7 % respecte al curs anterior).

Les biblioteques han continuat treballant per millorar l’organització, els continguts i els materials

lliurats als assistents. Respecte a l’any anterior, es constata la integració de les sessions d’acollida al

primer curs del grau. Té lloc una progressiva integració d’aquestes sessions en les activitats dels

centres, ja sigui perquè formen part d’assignatures o bé perquè estan dins els actes d’acollida de

les escoles.

Durant l’any les biblioteques han continuat oferint diferents tipologies d’activitats de formació en

habilitats informacionals, potenciant la formació semipresencial a través d’Atenea, la plataforma de

suport a la docència de la Universitat. S’han impartit un total de 309 accions formatives amb

l’assistència de 3.779 membres de la comunitat universitària.

Respecte d’anys anteriors, el 2009 es caracteritza per un increment a l’alça tant en l’oferta de sessions

com en l’assistència a activitats amb reconeixement de crèdits (concretament pel que fa a cursos

com ara “Els recursos d’informació i documentació politècnics: accés, ús i gestió” o “Cerca

d’informació i metodologia per al teu treball acadèmic: PFC, TFC, etc.”) i en les sessions individuals

sobre recursos específics (especialment sobre bases de dades). També es referma la col·laboració

entre professors i bibliotecaris en el disseny i la impartició de sessions dins d’assignatures

(“L'enginyeria de telecomunicació: fonaments i funcions a l’ETSETB”, “Composició III a l’ETSAB”,

“Projectes a l’EUETIT”, etc.). Totes aquestes activitats serveixen de precedent i són experiències que

cal tenir en compte en la incorporació de la competència genèrica “Ús solvent de la informació”,

que la UPC comença a introduir en els nous plans d’estudis de grau de l’espai europeu

d’ensenyament superior.
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La BCT ha dissenyat un nou material informatiu per a les sessions d’acollida: “Tot el que necessites

saber sobre l’accés i ús de la Biblioteca del Campus de Terrassa (UPC), una guia de primers auxilis

en què s’ofereix la informació més rellevant sobre les col·leccions, serveis i espais de la biblioteca

d’una forma esquemàtica i visual. I ha realitzat sessions d’acollida adreçades als estudiants de nou

ingrés de les escoles del Campus durant el mes de setembre.

La BCT ha participat en la titulació Enginyeria d’Organització Industrial, en modalitat

semipresencial, mitjançant la impartició de l’assignatura Com Trobar Informació Especialitzada.

També ha impartit l’activitat “Cerca d’informació i metodologia per al teu treball acadèmic: PFC,

TFC, etc.”, en format semipresencial, reconeguda per la UPC amb 3 crèdits de lliure elecció.

La Biblioteca de l’ETSAB ha reorganitzat les assignatures d’habilitats informacionals que

s’imparteixen als dos màsters de l’Escola (Projectes i Composició).

La Biblioteca de l’FNB ha organitzat, conjuntament amb altres serveis de l’FNB, una sessió de

benvinguda a estudiants de nou ingrés per oferir-los les informacions bàsiques necessàries en iniciar

els estudis a la UPC.

La Biblioteca de l’ETSEIB ha impartit assignatures d’habilitats informacionals en el màster oficial

d’Enginyeria Biomèdica, en el màster oficial de Ciència i Enginyeria de Materials i en el European

Master in Advanced Materials Science and Engineering (AMASE), en el doctorat d’Enginyeria

Biomèdica i en el doctorat d’Automàtica i Robòtica.

La Biblioteca de l'EPSEB ha impartit assignatures d'habilitats informacionals integrades als estudis

de grau i postgrau de l'enginyer en edificació. A més la biblioteca ha impartit el taller "Wiki-const"

adreçat a alumnes de grau en enginyer en edificació.

La Biblioteca de l’EPSEVG ha aprovat la integració de les habilitats informacionals en els diferents

graus impartits a l’Escola.

La Biblioteca de l’EUETIB ha augmentat la seva oferta formativa dirigida a estudiants de 1r cicle

(activitats 1 i 2 de lliure elecció), que s’ha vist reflectida en un increment del nombre d’assistents.

Habilitats informacionals per al PDI i el PAS

Des de les biblioteques s’han impartit formacions individuals i en grup a 233 membres del PDI i 67

membres del PAS en determinats recursos d’informació: bases de dades, l’eina de gestió de

referències bibliogràfiques RefWorks, etc.
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En col·laboració amb l’ICE de la UPC s’han realitzat quatre tallers adreçats al PDI: Propietat

intel·lectual a la Universitat, Web of Knowledge, Refworks i Com gestionar referències i bibliografies

amb Refworks. Durant el curs 2008 s’hi han inscrit 126 membres del PDI.

Com a accions complementàries, s’ha incrementat la difusió de la formació en línia i presencial que

ofereixen els proveïdors de recursos d’informació, com ara l’Institute for Scientific Information (ISI),

per mitjà de la FECYT, el Web of Knowledge, ProQuest en RefWorks, l’Elsevier’s Day, etc.

La Biblioteca de l'EPSEB ha impartit tres sessions en habilitats informacionals per la cerca i la

publicació científica al doctorat d’administració i direcció d’empreses.

Virtualització, programes d’aprenentatge i altres materials didàctics

Els bibliotecaris formadors han actualitzat els 14 mòduls que contenen els materials didàctics sobre

habilitats informacionals que integren l’InForma’t i que es troben disponibles a través d’Atenea.

L’InForma’t s’ha utilitzat en 8 activitats formatives reconegudes amb 3 crèdits de lliure elecció per

a 1r i 2n cicles i en 15 assignatures de màster, 5 de les quals són obligatòries dins el pla d’estudis

de Teoria i Pràctica del Projecte d’Arquitectura, Energia per al Desenvolupament Sostenible, el

European Master in Advanced Materials Science and Engineering (AMASE), Enginyeria Biomèdica

(MEB) i Information Technology (MTI).
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7. Coneixement UPC

El Consell de Govern de la Universitat ha aprovat el mandat a favor de

l’accés obert amb el nom: "Política institucional d'accés obert: accés,

visibilitat, impacte i preservació de la producció científica de la UPC a

Internet".

UPCommons: portal d’accés obert al coneixement de la UPC

El Consell de Govern de la Universitat va aprovar, al novembre, el mandat a favor de l’accés obert,

amb el nom: Política institucional d’accés obert: accés, visibilitat, impacte i preservació de la

producció científica de la UPC a Internet. Amb aquest mandat, la UPC s’afegeix a les universitats

d’àmbit nacional pioneres en l’aprovació de polítiques institucionals d’accés obert i fa un important

i definitiu pas endavant a favor de l’accés obert a les publicacions científiques i tècniques del seu

professorat, personal i estudiantat de recerca. A la vegada, atorga al Servei de Biblioteques i

Documentació les tasques de normalització, publicació i visibilitat de la producció científica

institucional.

L’aprovació del mandat ha coincidit també amb la integració del dipòsit de recerca de la Universitat

(UPCommons/E-prints) en el nou sistema de gestió de l’activitat acadèmica DRAC (Descriptor de la

Recerca i l’Activitat Acadèmica) de la UPC.

Durant l’any 2009 UPCommons s’ha posicionat entre els 10 primers dipòsits acadèmics mundials

segons el Rànquing Mundial de Dipòsits Acadèmics. Aquest rànquing inclou arxius oberts amb un

domini o subdomini web autònom, en què es recullen articles acadèmics o material relacionat amb

aquest camp que estan a disposició dels usuaris d’Internet de forma gratuïta.

Durant aquest any s’ha treballat per consolidar UPCommons en els sistemes d’informació de la UPC,

amb l’objectiu de millorar la seva qualitat (metadades, visibilitat, actualització DSpace, etc.).

Gestió, difusió i accés a la producció docent

Al llarg del 2009 s’ha participat en el disseny i la posada en marxa del repositori cooperatiu MDX

(Materials Docents en Xarxa), inaugurat el 15 d’octubre de 2009, a través de l’adreça

<www.mdx.cat>. MDX és un repositori cooperatiu que dóna accés a materials i recursos digitals
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resultants de l'activitat docent que es porta a terme a les universitats membres del CBUC, amb la

finalitat d’augmentar la visibilitat i la difusió de la producció docent i de contribuir tant a la innovació

educativa com a l’accés lliure al coneixement. Temporalment, els materials docents del personal

docent de la UPC no poden ser recuperats directament des d’MDX.

Gestió, difusió, comunicació i accés de la producció de recerca

Les biblioteques han participat en els processos de posada en funcionament de DRAC revisant

currículums de professors dins el projecte Emplena. En total s’han revisat les activitats curriculars de

750 professors i professores i del personal de recerca de la UPC introduïdes a la base de dades Fènix.

L’objectiu del projecte és millorar la qualitat de la informació en el procés de migració de les activitats

de Fènix a DRAC.

La Biblioteca de l’EPSEVG ha participat activament en el 3r Workshop de Tecnologia Marina

Martech’09.

La Biblioteca de l’EUETIB ha finalitzat l’anàlisi de la producció científica del PDI de l’EUETIB. Com a

resultat, s’han detectat els autors amb més treballs referenciats al Web of Science i els factors

d’impacte de les revistes en què han publicat.

La Biblioteca de l’EUETIB ha revisat les pàgines web dels departaments i unitats estructurals del PDI

de l’Escola i s’han localitzat 199 treballs de recerca en accés obert.

Difusió i explotació de la producció científica de la UPC

L’any 2009 l’SBD ha participat en la planificació del nou portal de la producció científica de la UPC.

Durant el 2010 s’ha implementat el dipòsit d’Arxius Visuals Digitals de la UPC, que conté imatges

en format digital provinents de diferents unitats de la Universitat: departaments, col·leccions

privades per a l’exercici de la docència i la recerca, biblioteques, etc. El dipòsit d’Arxius Visuals

Digitals forma part del conjunt de dipòsits d’UPCommons.

La BCBL ha realitzat l’estudi bibliomètric de les publicacions del personal docent i investigador del

Campus del Baix Llobregat.
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8. Accés a la cultura

Amb motiu de la celebració de l’Any Internacional de l’Astronomia s’ha

organitzat l’exposició itinerant “Descobreix el cosmos”.

Al nou portal Bibliotècnica s’han reestructurat els diferents continguts dels antics e-portals i c-portals

i s’ha creat un nou espai anomenat Biblioteca... i tant!, que inclou totes les col·leccions i serveis que

s’engloben sota el concepte cultura. Els e-portals, amb un clar contingut més tècnic, s’enllacen des

del Catàleg.

La Biblioteca de l’FME, per tal de millorar la informació a través del web, ha elaborat les pàgines

següents:

• Portal Von Neumann: portal de suport bibliogràfic i documental al matemàtic del curs

2009-2010 John von Neumann.

• Col·lecció “Guies docents: 1992-2010”: recull de les guies docents des de la creació de la

Facultat de Matemàtiques i Estadística.

• Portal Matemàtica Recreativa: s’ha incorporat al portal la col·lecció “Jocs Matemàtics” de la

Biblioteca.

La Biblioteca de l’ETSEIB ha posat en marxa un bloc de lectura, en el qual es poden trobar

recomanacions de novel·les i informació del Club de Lectura de l’ETSEIB, i en què també es poden

consultar les noves adquisicions de la Biblioteca en matèria de literatura.

Exposicions i actes de promoció cultural de la UPC

L’any 2009 s’han realitzat dues exposicions itinerants a les biblioteques de la UPC:

• “Descobreix el cosmos”, organitzada per les biblioteques de l’ETSEIB, l’FNB i l’EUETIB amb

motiu de la celebració de l’Any Internacional de l’Astronomia (IYA2009). Les biblioteques de

la UPC s’han sumat a les activitats que durant tot el 2009 s’han desenvolupat arreu del món

amb l’objectiu de promoure l'interès i el coneixement per l’astronomia i la ciència en general.

• “Decàleg Sigues lingüísticament sostenible”: exposició amb motiu de l’Any Internacional de

les Llengües (2008) i organitzada pels serveis lingüístics de les universitats públiques catalanes.

27

http://bibliotecnica.upc.edu/content/biblioteca-i-tant
http://descartes.upc.es/blogs/bletseib/
http://bibliotecnica.upc.es/e-portals/astronomia/
http://bibliotecnica.upc.edu/VILANOVA/exposicions/2009/decaleg


Memòria 2009 Biblioteques UPC

Les biblioteques han dut a terme nombroses exposicions. En són alguns exemples:

• Informàtica (BCT)

• Ciències de la visió (BCT)

• Català sostenible (BCT)

• Energia solar (BCT)

• Energia eòlica (BCT)

• Deute ecològic (cedida per l’Observatori del Deute Extern) (BCT)

• Lectures d’estiu + novel·les en anglès (BCT)

• Electricitat (BCT)

• Enginyeria química (BCT)

• Momentos Matemáticos (editada per l’American Mathematical Society i cedida per la Real

Sociedad Matemática Española) (FME)

• Llibres no tècnics a les biblioteques de la UPC (FME)

• MatePòsters (exposició cedida per la Real Sociedad Matemática Española) (FME, EPSEVG)

• Espai Von Neumann (FME)

• Les exposicions universals. 1851-1929 (ETSEIB)

• Novetats en novel·la (ETSEIB)

• Col·lecció de cinema (EPSEB)

• Dones de ciència (EPSEB)

• Espais interiors: maquetes (EPSEB)

• Sant Jordi literari: novel·la negra escenaris del crim (EPSEB)

• Bidibooks (EPSEB)

• Deixa que guiem els teus viatges (EPSEB)

• Còmics (EPSEB)

28



Memòria 2009 Biblioteques UPC

• Pòsters de Materials de Construcció I (EPSEB)

• Novetats literàries i racó del viatger nadalenc (EPSEB)

• Història Mion–Puigberenguer: l’esforç per la identitat d’un barri de Manresa (associació de

veïns de la barriada Mion-Puigberenguer) (BCUM)

• Creativitat & Bipolaritat (Associació de Bipolars del Bages, Berguedà i Solsonès) (BCUM)

• 25 anys de ràdio i televisió en català (EPSEVG)

• "Better days are coming" (EUETIB)

• Llibres electrònics (BCBL)

• Gastronomia i cinema (BCBL)

La BCUM ha organitzat dues mostres bibliogràfiques, amb motiu del dia de Sant Jordi i del Dia

Internacional de la Infermera.

Col·laboració amb l’entorn cultural

La BCBL ha fet visites guiades per la biblioteca a alumnes de batxillerat en el projecte Marc XXI, un

programa que porten a terme la UPC, el Departament d’Educació i l’Ajuntament de Badalona per

evitar l’abandonament dels estudis de nois de 3r i 4t d’ESO i orientar-los professionalment.

La BCT ha establert sinergies amb el Servei de Mobilitat de l’Ajuntament de Terrassa i s’ha elaborat

un cartell genèric per a 17 centres escolars de Terrassa.

La BCBL ha realitzat la 2a edició del Concurs Receptes de Cuina, organitzat en col·laboració amb

l’ESAB, l’Escola d’Hostaleria de Castelldefels, el Parc Agrari del Baix Llobregat i la casa TEFAL.

La Biblioteca de l’FME ha participat al 8è Fòrum de l’FME, amb un estand on es va fer difusió dels

recursos i serveis de les biblioteques de la UPC i es va realitzar un concurs amb la col·lecció dels jocs

matemàtics de la Biblioteca. La Biblioteca també ha enregistrat els concerts d’hivern i primavera i

l’obra de teatre dels estudiants de l'FME Tres sombreros de copa.

La Biblioteca de l’ETSAB ha participat en l’exposicióL’Eixample de Cerdà. 150 anys de modernitat ,

organitzada per la Fundació Urbs i Territori Ildefons Cerdà (FUTIC), amb el préstec d’un volum de

làmines de l’obra de Léonce Reynaud Traité d'architecture contenant des notions générales sur les

principes de la construction et sur l'histoire de l'art (Paris: Carilian-Goeury et Vve. Dalmont, 1850).

Aquesta exposició oferia una visió del creixement de la ciutat de Barcelona des de mitjan segle XIX

fins a l’actualitat a partir de l’Eixample de Cerdà.
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La Biblioteca de l’ETSEIB ha col·laborat activament en diferents activitats organitzades per l’ETSEIB,

com ara el Club de Lectura de l’ETSEIB. A més, el Club de Lectura i la Biblioteca Vapor Vell, de la

Xarxa de Biblioteques de la Diputació de Barcelona, van arribar a un acord de préstec de llibres

provinent del seu Club de Lectura, de manera que els participants del Club poden disposar d’un

exemplar dels llibres comentats. La Biblioteca també ha format part del jurat del Certamen Literari

de Sant Jordi i des de la Factoria ha preparat les presentacions per al Concurs de Fotografia i el Dia

per la Música 2009, organitzat per la delegació d’estudiants, amb una exposició sobre llibres i CD

de música.

La Biblioteca de l’EPSEVG ha participat en la Setmana Cultural de l’EPSEVG, amb el Racó dels Llibres.

La Biblioteca de l’EPSEVG ha promocionat les activitats de les biblioteques públiques de Vilanova i

la Geltrú: la Biblioteca Joan Oliva i Milà i la Biblioteca Armand Cardona Torrandell.
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9. Professionals

El personal de les biblioteques ha participat activament en congressos i

jornades d’àmbit nacional i internacional.

Pla de formació per al desenvolupament professional

Durant l’any 2009 s’han ofert un total de 126 accions formatives, a les quals han assistit 465 persones

de l’SBD. A més, s’han organitzat els següents cursos, adreçats al personal de les biblioteques i

impartits també pel mateix personal:

• Fènix

• Millennium: mòdul adquisicions

• Emplena

• Bibliotècnica: administració

• DRAC per a bibliotecaris

• Question Point

• Garantia d’Espai per a la Preservació de l’Accés (GEPA): visita a Lleida

L’SBD ha participat en congressos, seminaris i jornades professionals. Aquests en són alguns

exemples:

• II Seminari: Biblioteca, aprenentatge i ciutadania. Pràctiques i experiències d'alfabetització

informacional. Col·legi Oficial de Bibliotecaris i Documentalistes de Catalunya (COBDC).

• La alfabetización informacional y sus retos en la universidad. Consorci de Biblioteques de les

Universitats Catalanes.

• The Preservation challenge: basic concepts and practical applications. Facultat de Biblioteconomia

i Documentació (UB) i Institut d’Estudis Catalans.

• A strategy for academic libraries in the first quarter of the 21st century. Consorci de Biblioteques

de les Universitats Catalanes.

• COMMUNIA Conference 2009: Global Science & Economics of Knowledge-Sharing Institutions (Torí).

Communia. 6th Communia Workshop: Memory Institutions and Public Domain. Communia.

• XV Jornadas Bibliotecarias de Andalucía. Córdoba. Asociación Andaluza de Bibliotecarios.

• Aproximación bibliotecária aplicada a la cibermetría y a la producción científica.
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• EMDOC: editor de materials docents. Institut de Ciències de l’Educació.

• L'évolution internationale des règles de catalogage.

S’ha dut a terme una estada professional per visitar biblioteques d’universitats neerlandeses amb

un ajut de mobilitat promogut pel Servei de Relacions Internacionals (SRI) de la Universitat. Hi han

participat aquestes persones: Margarita Anglada, Toni Béjar, Fani Diaz, Gemma Garcia, Remei

Garcia, Mercè Mestre, Conxa Moncunill, Montse Moragas, Glòria Ramoneda i Anna Rovira.

L’SBD també ha rebut diverses visites de professionals d’arreu del món, com la de bibliotecaris de

la Tallinn University of Technology Library (República d’Estònia), el 31 de març de 2009, o de l’École

Normale Supérieure de Cachan (França), el 15 de setembre de 2010.

Nous rols, perfils i competències

Durant l’any 2009 s’ha creat el document anomenat Catàleg de competències dels professionals de

la informació del Servei de Biblioteques i Documentació, que actualitza les competències que es

recullen actualment per al col·lectiu integrat pels bibliotecaris i bibliotecàries i els tècnics i tècniques

de suport de Biblioteca. Es tracta d’una eina de referència pensada per ser utilitzada en els diferents

àmbits de l’organització i la planificació de les biblioteques i la gestió dels RH: la selecció, el

desenvolupament professional i la formació, els plans de carrera, etc.

Aprenentatge d’idiomes: anglès

En l’àmbit bibliotecari el domini de l’anglès s’ha convertit en els darrers anys en una competència

clau per al desenvolupament de les tasques pròpies dels professionals de les biblioteques. És per

això que el personal de les biblioteques s’ha continuat formant per tal d’incrementar i millorar els

coneixements d’aquesta tercera llengua. Durant el 2009 el personal de les biblioteques ha participat

en les diferents modalitats per a l’aprenentatge d’anglès que ofereix la Universitat: curs de l’Ateneu

Universitari de la UOC (virtual), curs anual presencial (Merit School) i curs en format semipresencial

(Campus Conexia).

Bones pràctiques i gestió del coneixement

El personal de les biblioteques ha dut a terme diverses presentacions i comunicacions en congressos

i jornades d’àmbit nacional i internacional:
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• Codina, Mercè. “La convergencia de servicios para la gestión, preservación y difusión de los

trabajos académicos universitarios”. XV Jornadas Bibliotecarias de Andalucía (Córdoba, 15-17

d’octubre de 2009).

• Béjar, Toni. “Les biblioteques de la UPC. El seu funcionament i la seva oferta de serveis als

col·legiats del CETIB”. Conferència al Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona

(CETIB).

• Casadevall, Marina. “Competencias informacionales e informáticas en el ámbito universitario”.

VII Jornadas CRAI.

• Clavero, Javier; Codina, Miquel; Pérez, Andrés; Serrat, Marta. “Estudio de caso de servicio de

préstamo de libros electrónicos”. El profesional de la información,. Març-abril 2009, vol. 18,

núm. 2.

• Serrano, Jordi; Prieto, Antonio; Codina, Miquel. “SWORD: Una utilidad para la integración de

repositorios con aplicaciones de gestión docente”. REBIUN. Workshop sobre proyectos digitales

(2009, Salamanca).

• I Jornades d’Intercanvi d’Experiències de Mobilitat del PAS de la UPC. Servei de

Desenvolupament Professional.

• Serrat, Marta; Martín, Adrià. “Las habilidades informacionales en la Universitat Politècnica de

Catalunya (UPC)” [Presentació PowerPoint]. 2009. Presentació del II Seminari: Biblioteca,

aprenentatge i ciutadania. Pràctiques i experiències d’alfabetització informacional, celebrades

els dies 22 i 23 gener de 2009 a Vilanova i la Geltrú.

• Prats, Jordi; Prieto, Toni; Serrano, Jordi; Rico, Oriol. “Bibliotecnica. La Biblioteca Digital de la

UPC. Drupal como gestión de contenidos 2.0”. FESABID 2009.

L’SBD ha organitzat el 21è Forum de Coneixements, amb les presentacions següents:

• “Nous projectes a la Biblioteca de la Universitat Politècnica de València”. Inmaculada Ribes,

subdirectora de la Biblioteca. Universitat Politècnica de València.

• “Els programes de mobilitat internacional adreçats al PAS de la UPC”. Lluïsa Romanillos. Servei

de Relacions Internacionals.

• “L’Escola de Doctorat UPC: pla pilot 2009-2010”. Antonio Rubio, adjunt al Vicerectorat de

Recerca i Innovació, i Sílvia Sunyer, Oficina de Doctorat.

• “Aplicatiu de gestió de les adquisicions de la guia docent”. Laia Alonso i Marga Anglada.

• “VII Jornadas CRAI. Madrid, juny de 2009”. Marina Casadevall i Mar Romaní.

• “Estada Erasmus a biblioteques d’Holanda. Maig de 2009”. Remei García i Marga Anglada.

• “Conferència LIBER. Tolosa, juliol de 2009”. Anna Rovira i Marta López.
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10. Organització i gestió

Les biblioteques han col·laborat i participat activament en les activitats

realitzades als campus i les escoles.

Organització de l’SBD

La BRGF ha reorganitzat la seva estructura arran de les jubilacions dels tècnics de suport Elvira Muntó

i Albert Salvatella i la marxa a altres biblioteques de les bibliotecàries Marta Serrat i Marta

Hernández, cosa que han comportat la incorporació dels tècnics de suport Kissi Pueyo i Isaac

Barrachina, així com de les bibliotecàries Aina Gionès i Anna González.

La Biblioteca de l’ETSAB ha portat a terme la incorporació d’un nou responsable de recursos per a

la recerca. Ha reorganitzat les tasques del personal i dels becaris de la Biblioteca per tal de millorar

i garantir l’atenció als taulells de les dues plantes de la nova biblioteca.

La Biblioteca de l’EUETIB han signat tres convenis de col·laboració amb la UB.

Comunicació, participació i màrqueting

La BCT ha sistematitzat la informació de contacte i d’interlocució amb les escoles i unitats del

Campus mitjançant una base de dades. La Biblioteca també ha col·laborat i participat activament

en el portal del Campus de Terrassa.

La Biblioteca de l’FME ha promogut la comunicació entre diferents unitats i col·lectius de l’FME: el

cap d’administració, el cap del laboratori de càlcul i la delegació d’estudiants, així com la Comissió

de Biblioteques i la Comissió Permanent de l’FME.

La Biblioteca de l’EPSEB ha trobat nous usos per al canalBIB: difusió de nous PFC, l’EPSEB a

UPCommons, així com nous documents d’edificació i geomàtica a text complet en catàleg, de

cartografia lliure i altres tipus de documents.

La Biblioteca de l’EUETIB ha implementat al canalBIB, els programes dels horaris i el préstec de

portàtils per tal d’incrementar les seves prestacions i millorar la comunicació amb els usuaris.
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Qualitat, avaluació i benchmarking

La BRGF ha participat conjuntament amb el Laboratori de Càlcul de la FIB en el II Premi UPC a la

Qualitat en la Gestió Universitària amb el projecte de dipòsit de les memòries de projecte de fi de

màster del màster de Tecnologies de la Informació.

La Biblioteca de l’EPSEVG ha participat activament en la configuració de la proposta de creació de

la UTGVG.

La Biblioteca de l’EPSEVG ha participat en el programa de rehabilitació social impulsat per

l’Ajuntament de Vilanova, en què penats locals poden bescanviar condemnes imposades a causa

de faltes administratives per treballs socials en organismes culturals.

Gestió dels recursos

Durant l’any 2009 les biblioteques han disposat d’un pressupost descentralitzat de 500.000 € per

a l’adquisició de fons bibliogràfics, mitjançant el qual s’han adquirit 9.400 exemplars. A més, s’han

pogut destinar 18.829 €procedents de pressupostos extraordinaris a l’adquisició de 525 exemplars

més.

Un 40 % de la distribució de la despesa d’aquests pressupostos ha estat destinada, segons la

tipologia de document, a l’adquisició de llibres per als estudis de 1r i 2n cicle i postgrau, i un 36 %,

a col·leccions especialitzades politècniques. El 24 % restant s’ha repartit en la compra de llibres de

col·leccions culturals, foment de la lectura, obres de referència i altres adquisicions. Segons el motiu

de l’adquisició, destaca el 64 % de despesa en creixement de la col·lecció, i el 26 %, en desiderates.

La BCUM ha redefinit circuits interns de treballs aprofitant el funcionament de Millennium i ha

millorat la gestió dels objectius mitjançant el Project 2007.

La Biblioteca de l’EPSEVG ha aconseguit 120 €del Servei d’Activitats Socials (Univers) per haver

participat en la convocatòria per a la concessió d’ajuts econòmics per a la realització d’activitats

culturals i esportives durant el curs 2009-2010, que han estat destinats a ampliar la col·lecció cultural

“Tecnologia i Societat”.

Lideratge del CBUC i altres col·laboracions

L’SBD forma part del CBUC des que es va crear i participa en tots els projectes que duu a terme. Les

principals actuacions del 2009 han estat:
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• Implementació del mòdul d’adquisicions de Millennium.

• Dipòsits digitals cooperatius en els quals participa l’SBD: increment de les col·leccions dels

dipòsits TDX (Tesis Doctorals en Xarxa), RECERCAT (Dipòsit de la Recerca de Catalunya), MDC

(Memòria Digital de Catalunya), MDX (Materials Docents en Xarxa) i RACO (Revistes Catalanes

amb Accés Obert).

• Participació en la posada en funcionament del Question Point, un servei de referència

cooperatiu.

L’SBD ha contribuït als treballs elaborats per REBIUN (Red de Bibliotecas Universitarias) en l’àmbit

de les biblioteques universitàries. Ha col·laborat amb els grups de treball i ha format part del grup

de treball de la línia estratègica REBIUN en l’àmbit de la recerca, que té com a objectiu orientar les

biblioteques universitàries en els nous reptes de l’espai europeu de recerca i els nous processos de

creació i difusió de la ciència.

L’SBD ha continuat participant en projectes internacionals. En són alguns exemples:

• El projecte DART-Europe, que té com a objectiu facilitar l’accés obert a les tesis electròniques

europees. El CBUC ha signat un acord amb DART-Europe i és membre actiu del projecte,

representat per la UPC.

• El projecte europeu COMMUNIA, desenvolupat entre el setembre de 2007 i l’agost de 2010,

que té com a principal objectiu construir una xarxa d’organitzacions que es converteixi en el

punt de referència europeu per al debat de polítiques i estratègies relacionades amb el

concepte de domini públic  en un entorn digital.
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11. Oficina de Documentació i Arxiu (ODA)

Durant l’any 2009 l’ODA ha continuat treballant en els projectes en marxa i ha iniciat nous projectes

per tal de facilitar l’enfortiment i l’evolució dels arxius de la UPC. També s’ha estès el sistema de

gestió documental arreu i s’ha perfilat el model d’organització dels arxius.

S’han desenvolupat projectes i actuacions en les àrees següents: concreció de l’abast dels serveis

prestats, difusió i formació, millora de l’organització i gestió dels arxius de la UPC, especialment les

oficines del Rectorat, i configuració del sistema de gestió dels arxius de la UPC i participació en el

projecte de l’administració electrònica de la UPC.

L’any 2007 la UPC va iniciar un projecte global d’administració electrònica en el qual l’ODA és un

agent implicat en l’àmbit de la gestió documental i l’arxiu dels documents electrònics. De les

actuacions portades a terme per l’Oficina en aquest projecte durant el 2009 destaca la participació

en els grups de treball creats i coordinats pel Servei de Desenvolupament Organitzatiu (SDO) per

portar a terme el disseny dels processos que donen lloc a unes prestacions seleccionades, en suport

electrònic.

Al llarg del 2009 s’han assessorat usuaris de diferents unitats i han rebut formació 66 usuaris en un

total de 8 sessions formatives.

L’ODA ha participat en la comissió e-administració de l’ACUP (Associació Catalana d’Universitats

Públiques), en concret en els àmbits de l’e-digitalització, de l’e-impressió i de l’e-arxiu. Dins

d’aquesta comissió es va presentar un primer document de treball:Pautes per a la digitalització segura

de documents a les universitats.

Durant el 2009 s’ha considerat convenient posar a disposició dels usuaris un nou servei: la tramesa

per correu del document escanejat o bé de la còpia en paper per correu intern. És per aquesta raó

que el nombre de còpies ha pujat en detriment dels documents prestats, així com de les consultes

al dipòsit.

El 2009 ha estat un any amb una quantitat considerable de documents transferits, que han triplicat

els del 2008, mentre que el nombre de projectes gairebé s’ha duplicat.
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Annex 1. Dades estadístiques

Taula 1: Usuaris potencials

2005 2006 2007 2008 2009 % +/-

Estudiantat 1r-2n cicle(*) 30.873 30.535 28.364 27.764 24.001 -14%

Estudiants de Grau ------ ------ ------ ------ 3.736 100%

Professors(*) 2.555 2.592 2.656 2.713 2.752 1%

Estudiantat doctorat 2.985 2.052 2.915 2.912 2.986 3%

Estudiantat màsters oficials ------ 103 1.332 2.184 2.775 27%

PAS(*) 1.294 1.483 1.525 1.584 1.629 3%

Títols propis 615 550 506 567 317 -44%

Centres adscrits 1.525 1.362 1.155 948 1.304 38%

Cursos de postgrau (FPC) 887 828 632 712 620 -13%

Programes de postgrau (FPC) 1.172 1.271 1.077 1.301 1.044 -20%

Programes de màster (FPC) 1.638 1.788 1.183 1.606 1.453 -10%

Cursos d'especialització (FPC) 1.055 1.880 1.572 931 1.213 30%

Total 44.599 44.444 42.917 45.230 43.830 -3%

(*)S'inclouen els professors, estudiants i PAS de l'ESAB, EUETIB i EUETII)

Taula 2: Instal·lacions i equipaments

A. Infraestructura

2005 2006 2007 2008 2009 % +/-

Metres quadrats 17.279 19.993 19.993 19.993 21.435 7%

Seients 2.996 3.125 3.392 3.076 3.197 -6%

Metres lineals de prestatgeries 18.669 23.394 23.394 23.024 24.120 3%

B. Obertura de les biblioteques

2005 2006 2007 2008 2009 % +/-

Mitjana dies obertura anual 248 248 249 249 308 24%

Mitjana hores setmanals 57 57 57 57 75 32%

38



Memòria 2009 Biblioteques UPC

C. Visitants

2005 2006 2007 2008 2009 % +/-

Totals 2.586.465 2.887.237 2.602.733 2.694.651 2.746.883 2%

En dies festius 127.836 155.368 177.259 169.967 182.010 7%

D. Equipaments

2005 2006 2007 2008 2009 %  +/-

Càmeres fotogràfiques 3 10 12 17 15 -12%

Càmeres vídeo 5 12 13 13 14 8%

Escàners usuaris 39 31 6 28 29 4%

Escàners personal 10 17 14 15 15 0%

Fotocopiadores usuaris 19 16 17 19 19 0%

Fotocopiadores personal 11 10 8 8 8 0%

Impressores usuaris 11 13 8 16 16 0%

Impressores personal 69 69 80 65 65 0%

Lectors-reproductors àudio 23 11 6 10 10 0%

Lectors-reproductors microformes 9 9 3 7 5 -29%

Màquines autopréstec 3 3 3 4 4 0%

PC personal 207 181 274 195 274 41%

PC usuaris sobretaula 351 420 352 395 338 -14%

PC usuaris portàtils 19 95 145 184 188 2%

Reproductors vídeo 46 39 23 28 28 0%

Lectors de llibres electrònics (e-reader) 20 100%

TV 35 32 16 31 29 -6%

Taula 3: Col·leccions

2005 2006 2007 2008 2009 % +/-

Bases de dades electròniques 177 235 234 355 338 -5%

Ep! Recursos d'interès politècnic 1.616 1.893 1.973 2.109 2.110 0%

Llibres digitals 4.719 7.533 8.305 6.646 10.157 53%

Revistes electròniques 7.229 7.960 8.577 10.304 12.880 25%
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Sumaris electrònics 428.545 473.616 475.204 635.781 294.619 -54%

221 236 234 169 -28%

B. Coneixement UPC

2005 2006 2007 2008 2009 % +/-

Tesis doctorals en xarxa(*) 3.033 4.012 4.144 5.835 8.305 42%

Treballs acadèmics UPC 786 1.389 1.869 3.752 5.464 46%

Títols a Revistes i Congressos UPC 10 22 31 37 49 32%

Articles a Revistes i Congressos UPC 583 1.268 2.900 5.478 6.203 13%

Publicacions a E-prints UPC 259 923 1.951 2.397 23%

Materials docents al Dipòsit de Materials Docents 14.481 17.333 22.480 26.641 27.758 4%

Videoteca UPC 181 224 226 581 863 49%

Arxiu gràfic de l'ETSAB 2.933 3.241 3.120 ---

(*)Inclou el total de tesis consultables a tdx.cbu.es

C. Fons bibliogràfics al Catàleg de les biblioteques de la UPC

2005 2006 2007 2008 2009 % +/-

Títols de llibres(*) 263.368 283.385 297.347 313.913 331.718 6%

Títols de revistes(*) 18.984 20.410 21.129 22.830 24.112 6%

Exemplars de llibres (suport físic) 499.996 535.545 557.110 590.278 612.218 4%

Col·leccions de revistes (suport físic) 24.452 20%

(*)Inclou el total de títols al catàleg, independentment del suport

Taula 4: Serveis bibliotecaris

A. Préstec

2005 2006 2007 2008 2009 % +/-

Total 286.029 276.201 323.421 330.293 298.321 -10%

Préstec per tipus d'usuari

Usuaris 1r-2n cicle 69,2 % 67,8 % 66,3 % 64,8 % 63,6% -2%

Professors 15,1 % 10,1 % 10,9 % 10,7 % 9,8% -9%
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3r cicle 3,9 % 14,9 % 15,0 % 16,2 % 16% -1%

PAS 9,3 % 4,5 % 5,2% 5,4 % 5,5% 2%

No UPC 2,5 % 2,7 % 2,7 % 2,9 % 2,3% -20%

B. Servei d'Obtenció de Documents

2005 2006 2007 2008 2009 % +/-

Peticions demandades per Biblioteques UPC 2.961 2.860 3.294 3.625 3.384 -7%

Peticions subministrades per Biblioteques UPC 3.480 3.523 2.046 2.581 2.425 -6%

C. Formació d'usuaris: sessions d'acollida

2005 2006 2007 2008 2009 % +/-

Sessions 134 124 128 116 133 15%

Places ofertades 5.921 5.883 5.490 5.390 5.648 5%

Assistents 4.501 3.967 3.821 4.138 4.321 4%

Hores de formació impartides 141 128 108 109 251 131%

D. Formació d'usuaris en informació especialitzada

2005 2006 2007 2008 2009 % +/-

Sessions 300 261 243 444 330 -26%

Assistents 2.668 2.993 3.009 5.100 4.398 -14%

Hores de formació impartides 1.255 1.133 1.374 951 1.540 62%
E. Ús dels recursos electrònics

2005 2006 2007 2008 2009 % +/-

Consultes a Bibliotècnica 18.450.413 31.067.146 48.746.735 111.009.618 14.681.908

Consultes al Catàleg 6.472.909 11.226.144 2.858.112 2.870.898 6.930.732 141%

Consultes a bases de dades(*) 324.000 447.249 587.460 564.200 512.430 57%

F. Servei d'Informació Especialitzada

2005 2006 2007 2008 2009 % +/-

Consultes especialitzades 316 149 201 153 -24%
G. Servei de Propietat Intel.lectual
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2005 2006 2007 2008 2009 % +/-

Consultes ateses 8 51 61 55 48 -13%

Identificadors tramitats (DL, ISBN, ISSN) 16 206 253 317 375 18%

H. Servei de Préstec de Portàtils

2005 2006 2007 2008 2009 % +/-

Nombre de préstecs 2.217 15.438 31.116 45.320 46%

Nombre de reserves 203 1.036 1.302 1.120 -14%
I. La Factoria de Recursos Docents

2005 2006 2007 2008 2009 % +/-

Nombre de materials docents elaborats 33 30 26 38 24 -37%

Nombre d'activitats formatives 3 8 3 13 12 -8%

Taula 5: Personal

A. Personal del Servei de Biblioteques

2005 2006 2007 2008 2009 % +/-

Bibliotecaris 91 94 95 98 98 0%

Tècnics de Suport a les Biblioteques 43 44 44 44 44 0%

Personal d'administració 6 6 6 7 7 0%

Personal informàtic 4 4 4 4 4 0%

Becaris (equivalent a la jornada completa) 48 50 48 36 36 0%

Total 192 198 197 189 189 0%
B. Activitats formatives al personal del Servei de Biblioteques

2005 2006 2007 2008 2009 % +/-

Sessions 37 46 66 77 126 64%

Assistents 191 254 222 557 465 -17%

Hores de formació impartides 333 575 687 979 7.358 652%
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Taula 6: Pressupost

A. Pressupost assignat al Servei de Biblioteques

2005 2006 2007 2008 2009 % +/-

Pressupost del Servei

de Biblioteques

1.868.234,00 1.948.532,00 1.988.616,00 6.104.612,50 2.104.612,82 0%

Funcionament del

Servei de Biblioteques

63.100,00 63.100,00 63.100,00 63.100,50 63.100 0%

Beques a estudiants (A

partir del 2002, beques

pagades per SBD, ICE/

CRSD i altres)

Becaris pagats per

l'SBD

168.742,84 180.156,60 221.747,00 228.399,50 235.251 3%

Becaris factories * 85.180,80 76.066,12

Becaris pagats Escoles 69.134,21 98.085,26 84.966,00 50.370,50 51.450,00 2%

* A partir de 2007,

pressupost únic per a

beques SBD + factories

Total 2.254.392 2.365.940 2.358.429 6.446.483 2.454.414 0%
B. Altres pressupostos gestionats per les biblioteques de la UPC

2005 2006 2007 2008 2009 % +/-

Altres pressupostos (Unitats UPC,

subvencions, col.legis, etc.)

261.949,24 274.546,02 95.960,66 20.000,50 38.829,56 94%
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Annex 2. Dades estadístiques: Oficina de
Documentació i Arxiu

A. Consultes

2008 2009

Consultes rebudes 6 3

Capses utilitzades per a respondre les consultes 17 4

Documents utilitzats per a respondre les consultes 17 5
B. Còpies

2008 2009

Vegades que s'han demanat documents fotocopiats / escanejats 17 80

Capses que s'han manipulat per a gestionar les còpies 217 236

Documents fotocopiats / escanejats 443 264
C. Préstec

2008 2009

Préstec de documents sol·licitats per les unitats 200 178

Capses que s'han manipulat per al préstec de documents 506 354

Documents prestats a les unitats 813 428
D. Retorns

2008 2009

Retorns (devolucions) realitzats per les unitats 212 156

Capses que s'han manipulat per a gestionar el retorn 545 319

Documents retornats per les unitats 938 459
E. Recuperacions

2008 2009

Vegades que les unitats han recuperat -reactivat- expedients 31 8

Capses utilitzades en els provessos de recuperació 70 4

Expedients recuperats 81 34
F. Transferències

2008 2009

Transferències rebudes als dipòsits 6 15

Capses transferides 368 978
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Documetns inventariats en les transferències 1.071 3.133
G. Incorporacions

2008 2009

Vegades que s'han incoporat documents en expedients ja custodiats a l'arxiu 22 7

Capses que s'han manipulat per a gestionar les incorporacions 620 345

Documents incorporats en expedients ja custodiats a l'arxiu 814 419
H. Eliminacions

2008 2009

Processos d'eliminació 0 1

Capses eliminades 0 1.182
I. Assessories

2008 2009

Assessoraments realitzats a les unitats 81 10
J. Projectes

2008 2009

Projectes d'arxiu d'unitat 7 13

Capses implicades en els projectes d'arxiu d'unitats 1.520 3.170

Sèries tractades en els projectes d'arxiu d'unitats 21 80

Expedients catalogats en els pojectes d'arxiu d'unitats 10.499 3.532

Total d'hores emprades en els projectes d'arxiu d'unitats 2.657 5.212
K. Projectes d'arxiu digital

2008 2009

Projectes d'arxiu digital 1 1

Documents digitalitzats 6.332 1.506

Expedients digitalitzats 475 240

Gb en suport digital 2.769 275

Formació i difusió

2008 2009

Sessions de formació a usuaris, individuals i en grup 22 8

Assistents a sessions de formació d'usuaris 66 11

Hores de formació d'usuaris 44 16

Sistema de gestió de documents
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2008 2009

Documents carregats a l'SGD 39.123 41.818

Documents pendents de validar o en edició a l'SGD 12.072 20.422

Usuaris actius a l'SGD 168 167

Infraestructures i ocupació

A. Dipòsits

2008 2009

Dipòsits gestionats per l'ODA 4 4

Superfície total dels dipòsits en metres quadrats 534 534
B. Metres lineals

2008 2009

Metres lineals prestatgeries 3.541 3.541

Metres lineals compactes 3.281 3.281

Metres lineals prestatgeria coberta 930 930

Metres lineals prestatgeries ocupats 2.649 2.748

Metres lineals compactes ocupats 2.389 2.483

Metres lineals oberta ocupats 260 265
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