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INTRODUCCIÓ 

La Biblioteca de l’Escola Politècnica Superior  
d’Enginyeria  de Vilanova i la Geltrú vol, 
 
 facilitar el desenvolupament de professionals 

que contribueixin a la millora de la societat. 
 

 ser l’espai de trobada i motor impulsor de 
nou coneixement pel progrés del campus UPC 
Vilanova. 

 
En aquesta memòria es recullen les dades i les 
actuacions més rellevants de l’activitat de la 
Biblioteca de l’EPSEVG durant l’any 2019. 
 
 
 
Biblioteca de l’EPSEVG 

https://www.epsevg.upc.edu/estudis-epsevg/masters/sistemes-ferroviaris-i-traccio-electrica/
https://www.epsevg.upc.edu/estudis-epsevg/masters/sistemes-ferroviaris-i-traccio-electrica/


Aquest any la biblioteca ha obert 2.587 hores i ha rebut 84.666 
visitants, 10.114 més que l’any passat.  
 
L’horari ordinari d’obertura és de 8.30a 20h, exceptuant en èpoques 
d’exàmens que s’allarga fins a les 22h i en caps de setmana de 9 a 22h. 
 
En exàmens, van venir 10.959 persones, 4.960 més que l’any 2018. 
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USUARIS 

https://gpaq.upc.edu/lldades/quadrecomandament.asp?codiCentre=340


La biblioteca té 1.540 m2 i 284 llocs de treball. 
 
Aquest any s’han realitzat aquests canvis: seients informals a les sales de 
treball en grup, un televisor amb suport portàtil per a la sala de treball 
número 5 que no en disposava, taules altes per “El Lab” i algunes fitball 
amb el corresponent suport. 

ESPAIS I EQUIPAMENTS 

Llocs de treball 

284 

Llocs de descans 

33 
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1 
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ESPAIS 

11 
Pissarres 

5 
Pantalles TV 

8 
Portàtils 

2 
Tauletes digitals 

EQUIPAMENTS 



La col·lecció de la biblioteca està formada per 12.289 monografies i 
enguany s’han adquirit 89 llibres nous. Durant l’any 2019 es van 
desafectar 1.720 monografies i 66 títols de revista. Els llibres que s’han 
utilitzat dins la biblioteca, sense préstec, són 803. 
 
Pel que fa a la col·lecció local digital, s’han carregat 95 exàmens nous 
amb un total de 2.411. També s’han introduït 188  TFG arribant a la xifra 
de 2.069 treballs acadèmics de l’EPSEVG a UPCommons.  
 
Així mateix s’han incorporat 5 vídeos nous a la comunitat del Campus UPC 
Vilanova que té un total de 193. 
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COL·LECCIONS 



Enguany s’han fet 3.547 reserves de les sales de treball en grup, 701 reserves 
més que l’any passat. El servei de préstec de llibres ha comptabilitzat un total de 
2.077 documents, 1.492 préstec de petits equipaments (auriculars, calculadores, 
carregadors, etc..) i 1.369 ordinadors portàtils. 
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22 
Activitats de dinamització 

SERVEIS 

La Biblioteca ha participat i organitzat 22 activitats de 
dinamització cultural. 

També s’han realitzat 21 sessions presencials de 
formació i una formació en línia amb un total de 530 
persones assistents. Aquestes formació dona suport a 
l’adquisició de la competència transversal Ús solvent dels 
recursos d’informació.  



Aquest any s’han atès 15 peticions d’informació o assessorament 
al personal docent i investigador.  
 
 
També s’han realitzat 177 revisions d’activitats de producció 
científica a DRAC. 
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SUPORT A LA RECERCA 



3 bibliotecàries 
2 tècnics de suport 
2 becari 

DISTRIBUCIÓ DESPESA 

L’equip de la biblioteca ha estat format per 7 persones, 5 dones i 2 homes: 
3 bibliotecàries, 2 tècnics de suport (hi ha una plaça vacant) i 2 becaris (10 
hores/setmana). 
 
Durant aquest any, 5 persones de l’equip han rebut 13 cursos i/o visites de 
formació. També s’ha participat en 14 iniciatives col·laboratives amb 
altres serveis, sigui perquè es forma part de grups de treball transversals o 
perquè s’han coorganitzat activitats i projectes concrets. 
 
La despesa realitzada a la Biblioteca durant l’any 2019 ha estat de 15.590€. 
Aquest pressupost prové del SBPA (11.919€) i de l’EPSEVG (3.671€) 

13 
cursos 

14 
col·laboracions 

GESTIÓ EQUIP 

5 dones; 2 homes 

3.756 € SBPA 
Fons 

5.358 € SBPA 
867 € EPSEVG 

Despeses corrents 

2.804 € SBPA  
2.804 € EPSEVG 

Becaris 



Rambla Exposició, 37 
08800 Vilanova i la Geltrú 

biblioteca.epsevg@upc.edu 
938967712 

 

http://bibliotecnica.upc.edu/epsevg 

@BibliotecaEPSEVG 

@BibUPCVILANOVA 

@bibupcvilanova 
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