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Presentació
Presentem una memòria renovada que vol reflectir els avenços que, any rere any, es van consolidant

amb el treball i la dedicació de l’equip de Gestió documental i arxiu.

Els resultats es poden mesurar i visualitzar amb dades com la del gairebé mig milió d’expedients
descrits  d’acord  als  estàndards  arxivístics  internacionals,  custodiats  als  dipòsits  de l’arxiu  amb totes les
mesures de protecció per a la seva preservació present i futura, proporcionant un accés directe i telemàtic a
la informació sobre el patrimoni documental de la Universitat de Barcelona disponible a l’arxiu a l’abast de
tothom.

Volem posar en valor la feina feta des de la unitat, feina que contribueix, en la mesura que té cura i
custòdia de tota la documentació generada per la Universitat de Barcelona, a conformar el registre fiable i
autèntic  de  la  seva  activitat  en  l’exercici  de  les  funcions  que  li  són  pròpies.  Les  nostres  actuacions
s’emmarquen dins la responsabilitat de dur a terme la salvaguarda d’aquesta documentació històricament
disseminada arreu dels centres de gestió dins l’estructura complexa de la institució, desprotegida i mancada
del seu context de producció.

Seguim treballant amb l'objectiu d'anar incorporant tota la documentació al nostre sistema arxivístic,
així com de proporcionar eines que facilitin la gestió dels documents com un element més de la tramitació
administrativa. En aquest sentint, continuem elaborant i vetllant per l'aplicació de procediments, instruccions i
disposicions documentals, amb la seva publicació a la intranet i sessions formatives específiques.

Aquest any s'ha consolidat el sistema amb la posada en marxa de dos nous arxius intermedis: l'Arxiu
Intermedi  de Física i  de Química i  l'Arxiu Intermedi de Belles Arts,  per donar servei  als seus respectius
centres. Tots dos estan en funcionament des del febrer i s’hi treballa en projectes de tractament i descripció
de la documentació d'aquestes tres facultats.

És important no perdre de vista que, com indica el Reglament de política documental de la Universitat
de  Barcelona,  l’abast  de  la  nostra  tasca  és  tota  la  documentació  de  la  Universitat  de  Barcelona,
independentment del seu suport,  paper o digital,  i  que, per això, tenim presència activa en els projectes
d'administració electrònica que s'estan implementant actualment. Aquest any s’ha assolit l’objectiu de tenir les
actes  acadèmiques  de  tota  la  Universitat  de  Barcelona  signades  digitalment  i  dipositades  al  gestor
documental Documentum, eliminant completament la seva tramitació en paper. També s’ha fet el traspàs de
la gestió dels certificats digitals a Identificació Corporativa i Carnet UB.

No deixem de banda tampoc la vessant de promoció i difusió amb activitats com les exposicions i
l’assistència  als  principals  esdeveniments  de  l’àmbit  de  la  gestió  documental  i  els  arxius.  Creiem
imprescindible estar al dia, conèixer l’actualitat de la professió i també que ens coneguin arreu. En aquesta
línia, hem endegat un projecte per adaptar la pàgina web de Gestió documental i Arxiu per tal de fer-la més
útil i accessible per als nostres usuaris externs (investigadors) i interns.

A les properes pàgines oferim el resum del que ha estat aquest 2016 a Gestió documental i Arxiu.
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Recursos
Personal
El 2016, l'equip de Gestió Documental i Arxiu ha estat el següent:

Cap:
Pepa Sanchez Monterrubio

Tècnics d'arxiu: Auxiliars d'arxiu:

Ferran Abarca Peris
Pilar Campos Martínez
Mae Molina Coballes
Teresa Vernet Munté

Pilar Calderón Lahera
Marta Codina Álvarez
Maria Àngels Esteban Rodriguez
Neus Jaumot Serra
Ramon Ravell Tarrats 

Becaris de col·laboració:

Lluis Alavedra Ysbert
Alba Baiges López
Miguel Belles Cata
Karen Bittón Fernández
Ia Bonet Andres
Albert Burgues Moreno
Cristian Cortes Estebanell
Miquel Creus Brunat
Ana Cuchillo Cabezas
Judith Echevarria Botanch
David Fontanals Garcia
Noelia Fort Llopis

Montserrat Gomez Marco
Marc González León
Ester Granolles Gibal
Gerard Hernandez Cintas
Samuel Innab Gómez
Jose Luis Lancina Murillo
Lamiaa Laroussy
Elena Loredana Negut
Marina Lozano Fusté
Carlos Martínez Gómez
Oriol Martínez Martínez
Eric Ortega Gonzalez

Eduard Page Campos
Yolanda Pedrero Carrasco
Sergi Perpiñan Arjona
Judit Planas Albareda
Rosalba Poveda Mira
Laia Roig Polonio
Miriam Rovira Boadas
Guadalupe Saloni Marimón
Marina Serra Candela
Maria Llum Soriano Espí
Tura Tusell Latorre
Ingrid Vidal Pascual

El personal d’Identificació corporativa i administració electrònica ha estat el següent:

Cap:

Pilar Romera Aguilà

Tècnica: Administratius: Becaris de col·laboració

Carme García Díaz Gemma Contreras Perez
Pere Escamilla Domingo
Neus Tarrat Gallart

Gina Rico Llorca
Misael Rius Cudola
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Instal·lacions i equipaments

Instal·lacions

Nous arxius intermedis a les facultats de Belles Arts, de Física i de Química

El sistema d'arxius de la UB amplia els seus espais i serveis per arribar a més centres amb la creació 
i posada en funcionament de dos nous arxius intermedis, amb els seus corresponents dipòsits:

Arxiu Intermedi de Belles Arts

Ubicació

Facultat de Belles Arts
Pau Gargallo, 4, planta –1

Instal·lacions
Dipòsit  41,  amb  75  metres

quadrats i un armari compactat amb capacitat per 324
capses  d'arxiu;  es  preveu  adquirir  nou  mobiliari  l'any
vinent per ampliar-ne la capacitat del dipòsit

Arxiu Intermedi de Física i 
de Química

Ubicació

Biblioteca de Física i Química
Martí i Franquès, 1-11, pl. -1

Instal·lacions
Dipòsit 51, amb  55 metres quadrats i set armaris 
compactats amb capacitat per 4 600 capses d'arxiu

Planificació estratègica: elaboració de l’informe sobre la construcció o adequació de l’edifici 
destinat a ubicar l’Arxiu Històric de la Universitat

S’ha elaborat un informe que recull de forma detallada els requeriments tècnics de l’edifici destinat a
ubicar  l’Arxiu  Històric  de  la  Universitat.  Aquest  informe  proporciona  dades  objectives  per  projectar  les
instal·lacions adients en funció de factors com el volum de documentació actual, el creixement previst, els
serveis, etc.  

Equipaments

 Arxiu històric

Armariets per als usuaris de la sala de consulta

S’ha adquirit un mòdul amb quatre armariets amb clau perquè els usuaris puguin desar els objectes
personals abans d’accedir a la sala de consulta, segons s’indica a les instruccions sobre l’ús d’aquesta sala.

Millora de les condicions de lluminositat als espais de treball

S’ha fet la renovació del sistema d’enllumenat dels espais de treball de l’altell.
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 Arxius intermedis 

Mobiliari d'arxiu a l'Arxiu Intermedi de Campus Diagonal

Al  mes  de  setembre,  s'ha  completat  la  instal·lació  dels  darrers  tres  cossos  d'armari  mòbils
compactats al dipòsit 32, amb els quals aquest dipòsit assoleix una capacitat total de 740 metres lineals de
documentació (6 190 capses d'arxiu).

Mobiliari d'arxiu a l'Arxiu Intermedi de Campus Mundet

Al  mes  de  febrer,  s'instal·len  al  dipòsit  24  dos  nous  cossos  d'armaris  mòbils  compactats,  que
corresponen a una capacitat per a 1088 capses d'arxiu. Amb aquests nous armaris, el dipòsit assoleix una
capacitat total de 424,32 metres lineals de documentació (3 536 capses d'arxiu). 

Renovació d’ordinadors

 Campus Mundet: Dos ordinadors d’un renting 22.

 Campus Diagonal: Quatre nous ordinadors, dos d’ells d’un renting 22.

 Campus Centre: S’ha reemplaçat un ordinador.
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Eines tecnològiques

Aplicació de l'arxiu UBDOC

Evolució del volum d'expedients descrits a l'aplicació de l'arxiu UBDOC 2011 a 2016

Fons, subfons i sèries a l’UBDOC

13 
52 

841 

Fons
Subfons
Sèries

Fons personals
Des de l’any 2012, l’Arxiu Històric proporciona suport, assessorament i formació a les biblioteques del

CRAI i a la unitat de Procés Tècnic per al tractament i descripció arxivística dels fons personals que han estat
donats pels seus productors a la Universitat. Fins a la data, s’ha finalitzat el tractament i  descripció dels
següents fons personals:

- Manuel Sacristán, dipositat al CRAI Biblioteca d’Economia i Empresa

- Antoni Prevosti i Maria Monclús, dipositat al CRAI Biblioteca de Biologia

- Miquel Porter i Moix dipositat al CRAI Bibioteca de Belles Arts i tractat per Procés Tècnic
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Es treballa actualment en el tractament de tres fons personals:

- Procés Tècnic: fons personal d’Oriol Martorell-Montserrat Solanich 

- CRAI Biblioteca de Biologia: fons personal de Francisco Garcia del Cid i fons personal de Ramón
Margalef 

Els fons personals de la Universitat de Barcelona es poden consultar amb l’aplicació de l’arxiu 
UBDOC. 

Sèries
El nombre de sèries descrites a l'UBDOC s'ha incrementat en trenta.

Taula amb el detall de les sèries a l'UBDOC

Productor Sèrie Expedients

Facultat de Pedagogia Expedients de preinscripció als ensenyaments de llicenciatura i
complements de formació

73

Expedients de dipòsit, lectura i qualificació de tesis doctorals 323

Expedients d’accés i admissió als programes de doctorat 228

Llibres de registre d’entrada i sortida 2

Facultat de Formació del
Professorat

Expedients de reunió de la Comissió Acadèmica 36

Expedients de reunió de la Comissió de Doctorat 60

Expedients de reunió de la Comissió de Postgraus i d’altres 
ensenyaments

25

Expedients de reunió de la Comissió d’Activitats Culturals i 
d’Extensió Universitària

3

Expedients de reunió de la Comissió  de Coordinació del 
Màster de Formació de Professors d’Espanyol com a Llengua 
Estrangera

1

Expedients de reunió del Claustre de l’Escola Normal i la 
Facultat de Formació del Professorat

19

Expedients d’accés i admissió als programes de doctorat 39

Expedients de trasllats 41

Expedients de preinscripció a màsters universitari 9

Llibres de registre de pagament de taxes administratives 15

Llibres de registre d'emissió de certificats acadèmics 2

Col·lecció de Propostes de Comunicacions al «Congreso de 
Primera Enseñanza de Barcelona»

Facultat de Química Expedients professionals de Personal d’Administració i Serveis 
de Física i de Química

997

Expedients professionals de Personal Docent i Investigador de 
Física i de Química

1 220

Expedients acadèmics de la Facultat de Química 4 483
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Taula amb el detall de les sèries a l'UBDOC (segueix)

Productor Sèrie Expedients

Facultat d’Educació Expedients acadèmics de doctorat 17

Expedients acadèmics de grau 1 440

Expedients acadèmics de màster

Facultat de Filosofia i 
Ciències de l’Educació

Expedients de proposta de premis extraordinaris 4

Expedients de reunió de la Comissió de Biblioteques 2

Expedients de reunió de la Comissió de Contractació 16

Expedients de reunió de la Comissió Mixta 1

Expedients de reunió de la Junta de Facultat 36

Expedients de reunió de la Secció de Pedagogia 45

Expedients de trasllats d’alumnes 8

Registres d'autoritat

S'ha endegat un projecte específic per impulsar la descripció dels registres d'autoritat. Amb aquest
projecte, es vol disposar d'un conjunt de registres complets i homogenis dels productors de la documentació
de l'arxiu. En la primera fase d'aquest projecte, s'ha completat un conjunt de  150 registres d'autoritat de
facultats i departaments.

Personal dedicat: Gina Rico

Novetats a l’aplicació de l’arxiu UBDOC

Lligat al desenvolupament dels projectes de tractament de col·leccions fotogràfiques de l’arxiu, s’han 
implementat diversos canvis a l’aplicació d’arxiu UBDOC per fer més atractiva i usable la consulta del fons 
fotogràfic i de les digitalitzacions associades a algunes descripcions arxivístiques.  

Les funcions incorporades són les següents:

- Visualització en mode reportatge de les imatges seleccionades

- Ampliació de la visualització de les imatges quan es veuen en format «vista per miniatura»

- Selecció múltiple d’UDS i UDC que permet la visualització en mode reportatge

- Botons de navegació i inclusió del camp títol i codi de referència a la visualització en mode 
reportatge

- Noves icones per la consulta de la fitxa descriptiva

8

Memòria 2016 – Gestió documental i arxiu. Recursos



Nova pantalla de recuperació

A la dreta del llistat de documents de la col·lecció fotogràfica triada es visualitzen les imatges corresponents

Nova pantalla de vista de mosaic
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Nova pantalla de vista en mode reportatge

A la vista en mode reportatge es mostra cada imatge centrada a la pantalla i es pot anar cap endavant o cap 
enrere per visualitzar la resta de les imatges amb les fletxes situades a dreta i a esquerra.

Web de l'Arxiu

Al llarg del  2016, s'ha treballat  en la remodelació de la web de l'arxiu,  amb l’objectiu de fer una
reestructuració dels seus continguts per proporcionar als usuaris una experiència de navegació més fluida,
afavorint un accés més directe al formulari de consulta i a l’aplicació d’arxiu UBDOC. 

Un altre dels objectius ha estat incidir en una major orientació cap a la difusió de les activitats i els
productes  de  l’Arxiu,  donant  més  rellevància  als  continguts  relacionats  amb  l’actualitat  de  l’Arxiu.  S’ha
encapçalat la web principal amb una imatge per mostrar en cada moment l’esdeveniment de l’Arxiu més
destacat, i s’ha fet més visual l’apartat de les notícies, incorporant-hi imatges. Amb aquest mateix objectiu, es
preveu la posada en marxa d’un perfil de l’Arxiu a la xarxa social Twitter.

Una vegada finalitzada i aprovada per l'equip, s'acorda la seva posada en marxa per al 16 de gener 
de 2017, data en què entrarà també en funcionament el nou perfil de Twitter de l’Arxiu. 

Amb la nova web també s’inicia un nou sistema de control del nombre de visites amb l’eina web
StatCounter  (https://statcounter.com/), per tal de fer-ne un seguiment més acurat de les mateixes i obtenir
estadístiques que permetin disposar d’indicadors per a la mesura del seu impacte i visibilitat.
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Aspecte de la pantalla principal de la nova web de l'Arxiu

Es  mostra  l’aspecte  de  la  pantalla  principal  amb la  capçalera  de  difusió,  les  icones  d’accés  al
formulari i a l’UBDOC a la dreta i l’espai central per a notícies. 

Eines de gestió documental

Gestor documental institucional (EMC Documentum)

Al llarg de l’any 2016 es segueix treballant amb l’Àrea de Tecnologies i l’empresa de suport extern per
a la posada en marxa del mòdul de records management (RM) per tal de parametritzar el cicle de vida dels
documents de les sèries definides al Gestor documental EMC Documentum. 

Amb el mòdul de RM en marxa es podrà determinar, en el moment inicial de definició de les sèries
documentals, quina és la política de disposició documental de cadascuna d’elles (preservació, eliminació,
transferència, etc.). Al mateix temps, un cop estigui en marxa el mòdul. s’obrirà la possibilitat de connectar el
gestor documental amb l’eArxiu. eina de preservació i arxiu de llarga durada de la Generalitat de Catalunya /
AOC (Administració Oberta de Catalunya) en la instància que hi ha instal·lada al CSUC (Consorci Serveis
Universitats Catalanes). 
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Gestió documental
Directrius i procediments

Disposicions documentals

S’han elaborat i aprovat cinc noves disposicions documentals, que s’afegeixen a les dotze anteriors, 
publicades a la intranet de Gestió documental. 

Les  disposicions  documentals  proporcionen  a  les  unitats  administratives  productores  de
documentació les pautes d’actuació sobre com procedir amb els documents un cop finalitzats els tràmits
corresponents. S’indica l’actuació (eliminació, transferència a l’arxiu) i els terminis, així com els models de
formularis de sol·licitud en cada cas.

Codi Objecte de la disposició

013 Nomenament i investidura de doctor honoris causa

014 Avaluació i millora interna

017 Documentació aportada a concursos de contractació administrativa

020 Formació corporativa de Personal d’Administració i Serveis

021 Sol·licituds de beques i ajuts

Suport i assessorament

Gestió  documental  i  Arxiu  atén totes les sol·licituds que rep de les unitats  i  departaments de la
Universitat de Barcelona en demanda de suport i assessorament per a la gestió del seu arxiu. En alguns
casos es dona una resposta puntual i en d’altres s’elabora un informe que descriu la situació, la documenta
amb dades i imatges i ofereix una proposta d’actuacions. Aquests informes permeten fer un seguiment de
l’estat i evolució del volum de la documentació que es genera a les diferents oficines de la UB. 

Consultes i informes

Data Sol·licitant Servei/Producte

07/03/2016 Unitat de Formació Corporativa Informe B2130_20 amb proposta d’actuacions.

28/04/2016 Vicerectorat de Professorat / 
Vicerectorat de Política Lingüística

Informe B2130_18 en relació a sol·licitud de transferència 
(6 metres lineals) amb proposta d’actuacions.

02/05/2016 Gabinet Tècnic del Rectorat Informe en relació a sol·licitud de transferència (3 metres 
lineals) amb proposta d’actuacions.

23/05/2016 Oficina d’Afers Generals de 
Farmàcia

Consulta sobre eliminació de documentació econòmica 
(còpies, els originals es troben a la divisió).

31/05/2016 Unitat d'Obres i Manteniment Consulta sobre projectes d'obres pendents de transferir a 
l'AICC l'any 2014. 
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Taula amb el detall de les consultes i els informes (segueix)

Data Sol·licitant Servei/Producte

16/06/2016 Personal d'Administració i Serveis Informe B2130_23 en relació a sol·licitud de transferència
 (48 metres lineals) d’expedients de personal 
d'administració i serveis. 

20/06/2016
05/07/2016

Vicerectorat Recerca Informe B2130_19 amb proposta d’actuacions.

22/06/2016 Personal Docent i Investigador Informe B2130_25 amb proposta d’actuacions.

05/07/2016 Institut de Recerca de l'Aigua Informe B2130_24 amb proposta d’actuacions. 
Projecte d’identificació de sèries essencials i creació del 
registre d'autoritat.

05/07/2016 Gerència Es reactiva el projecte de creació d’arxiu de gestió (B2112) 
amb el suport d’un becari. 

26/09/2016 Beques i Ajuts a l'Estudiant Atenció de consulta sobre eliminació de beques de 3r cicle.
Es revisa part del procediment de descripció de les beques
de col·laboració i s'incorporen les beques de 3r cicle al 
llistat de disposicions per elaborar.

27/09/2016 Tresoreria Atenció de consulta sobre eliminació de còpies d'extractes.

10/11/2016 Secretaria del Rectorat Informe B2130_26 amb proposta d’actuacions.

Registre d’eliminacions

En aplicació de la Taula d’Avaluació Documental 302, s’ha procedit a l’eliminació de  21 capses de
documentació amb exàmens d’alumnes. 

Data Núm. Assignatura Ensenyament Anys extrems

28/01/16 1 Dret Internacional Privat Llicenciatura 2012-2013

2 Organitzacions Internacionals Ciències Polítiques 2012-2013

3 Dret Internacional Públic Dret 2007-2008

4 Dret Internacional Públic Ciències Empresarials 2011-2012

5 Dret Internacional Públic Dret 2012-2013

6 Institucions de dret comunitari Dret 2011-2012

7 Dret comunitari europeu Dret 2012-2013

8 Dret i administració UE Dret 2012-2013

9 Organitzacions internacionals Dret 2013-2014

17/05/16 10 Dret Internacional Públic Dret 2011-2012

11 Dret Internacional Públic Dret 2012-2013

12 Règin jurídic del Treball Relacions Laborals 2012-2013

13 Protecció internacional de drets humans Dret 2013-2014

14 Dret Internacional Privat Dret 2012-2013

23/05/16 15 Dret Internacional Públic Dret 2008-2009

16 Dret Internacional Públic Llicenciatura 2010-2011

17 Protecció internacional de drets humans Dret 2010-2011

18 Règim jurídic Internacional del Treball Relacions Laborals 2012-2013

19 Organitzacions Internacionals Dret 2012-2013

20 Règim jurídic Internacional del Treball Relacions Laborals 2013-2014

21 Dret Internacional Públic Dret 2013-2014
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Projectes d'administració electrònica

Projectes finalitzats al 2016

Projecte Inici Durada Producte/indicadors

Signatura digital actes qualificació 2013 3 anys 100% actes signades

Certificacions acadèmiques 2014 8 mesos Aplicació 

Sol·licitud de títol oficial (grau) 2015 4 mesos Aplicació

Instància genèrica 2015 6 mesos Aplicació

E-expedients: fase accés 2016 6 mesos Fitxers de preinscripció al gestor documental

Projectes en curs

Projecte Descripció % Previsió fi

Suggeriments i queixes Eina per rebre i gestionar els 
suggeriments i queixes a les Facultats.

80 2017

Consorciació de l’eina de registre 
(Eres) amb CSUC (Consorci de 
Serveis Univ. de Catalunya)

Els servidors i programari de l’eina de 
registre faran servir una instància al 
CSUC

15 2017

E-expedient: matrícula sense 
papers

Expedients de matrícula 100% en 
suport digital

20 2017

Aplicació reunió òrgans col·legiats i
de govern

Desenvolupament i parametrització 
d’una eina per a la gestió de les 
reunions dels òrgans de govern

10 2018

Contractació administrativa Desenvolupament i parametrització 
d’una eina per fer el procediment de 
contractació administrativa 

15 2017

Actes de qualificació Erasmus i 
Sicue

Signatura d’actes de qualificació dels 
estudiants internacionals d’intercanvi

90 En desenv. a
l’Àrea TIC

Expedients de beques de 
col·laboració

Signatura de convocatòries i 
resolucions per a la tramitació 100% 
en suport digital

80 En desenv. a
l’Àrea TIC

Nomenament de càrrecs Aplicació on registrar els 
nomenaments de càrrecs

80 2017

Portal de transparència Eina per rebre i gestionar les peticions 
d’accés a la informació de la UB

50 2017

Aplicació centres gestors Eina per a la gestió de la 
nomenclatura, descripció i codificació 
de les unitats administratives

90 2017

Accés, admissió i matrícula 
doctorat

Eina per a la gestió integral de l’accés,
admissió i matrícula d’alumnes de 
doctorat

25 2017

Expedients d’avaluació docent Expedients per aconseguir els trams 
autonòmics de docència

10 2019

Vot electrònic Parametrització de l'eina i implantació 
de les votacions electròniques a la 
Universitat

50 2018
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Arxiu
Arxiu Històric
Projectes

Aquest 2016, a l’Arxiu Històric s’ha fet un reforç de personal per dedicar-lo al projecte de tractament
i descripció de la documentació del dipòsit 01, on es conserven els expedients acadèmics i professionals de
les persones que han estat alumnes i docents de diversos ensenyaments de la Universitat de Barcelona,
així com de personal d’administració i serveis. El volum total d’aquest dipòsit és de 175 000 expedients (840
metres lineals) i l’abast cronològic d’aquesta documentació va des del segle XVIII fins als anys 80 del segle
passat. 

Es continua amb el projecte de revisió i optimització de l’espai al dipòsit 02, on s'han recuperat 36
metres lineals, juntament amb els nous projectes de tractament de la documentació transferida des de la
Secretaria General i la revisió de procediments relacionats amb el servei als usuaris de l’Arxiu Històric.

Sèrie Inici Estat Volum 2016 % 2016 % total

Tractament i descripció d’expedients 
personals de la Universitat de Barcelona

2013 En curs 5 000
expedients

3% 30%

Revisió i optimització de l’espai al dipòsit 02 2013 En curs 300 capses 5% 45%

Actes de reunió dels òrgans col·legiats de la 
Divisió V

2014 Finalitzat 1 033
expedients

25% 100%

Expedients de la Secretaria General 2016 En curs 65 capses 90% 90%

Revisió de procediments usuaris Arxiu Històric 2016 En curs 1 procediment 33% 66%

Personal dedicat: 

Maria Àngels Esteban, Neus Jaumot, Ramon Ravell, Teresa Vernet, Ia Bonet, Cristian Cortes, Judith 
Echevarría, Gerard Hernández, Lamiaa Laroussy, Elena Loredana, Miriam Rovira, Llum Soriano, Ingrid Vidal

Transferències, consultes i reproduccions

A  l’Arxiu  Històric,  les  transferències  estan  molt  restringides  degut  a  que  el  volum  de
documentació custodiada als seus dos dipòsits ocupa el 100% de la seva capacitat. Tot i això, al 2016
s’ha acceptat la transferència de Secretaria General de 75 capses d’expedients de reunions d’òrgans
col·legiats. 

Les dades del servei d’atenció als usuaris es recullen al gràfic que mostra l’evolució de les
consultes i reproduccions al llarg de l’any.
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Evolució de consultes i reproduccions a l’Arxiu Històric 2016

Del  total  de  652  consultes,  533  corresponen  a  usuaris  de  fora  de  la  Universitat  de  Barcelona  i  119
corresponen a usuaris interns de la pròpia universitat (altres unitats). 

Relació usuaris externs (82%) / usuaris interns (18%)

16

Memòria 2016 – Gestió documental i arxiu. Arxiu



Arxiu Intermedi de Campus Centre
Projectes

S’ha  completat  el  tractament  i  la  descripció  de  la  documentació  transferida  per  la  Secretaria
d’Estudiants  i  Docència  de  la  Facultat  de  Geografia  i  Història  i  del  seu  Deganat  i  s’ha  avançat  en  el
tractament i descripció de projectes ja iniciats i s’ha començat el tractament i descripció de documentació dels
antics departaments de la Facultat de Filosofia  afectats per les noves estructures i  de l’antiga Divisió I.
 

Projecte Inici Estat Volum total %
2016

%
total

Expedients acadèmics de la Fac. de Geografia i H 2015 Finalitzat 1 300 exped 80% 100%

Documentació del Deganat de la Fac.de Geografia i H 2016 Finalitzat 7 capses 100% 100%

Expedients acadèmics de la Facultat de Filosofia 2013 En curs 9 000 exped 55% 85%

Expedients d’Obres i Manteniment 2014 En curs 100 capses 25% 80%

Expedients d’Obres i licitacions 2015 En curs 75 capses 65% 80%

Expedients de Doctorat de la Divisió I 2016 En curs 50 capses 20% 80%

Documentació dels antics departaments de la Facultat 
de Filosofia

2016 En curs 50 capses 50% 50%

Personal dedicat:  Alba Baiges, Marta Codina, David Fontanals, Noelia Fort, Marc González, Rosalba 
Poveda, Lupe Saloni, Marina Serra, Teresa Vernet

Transferències

S’han rebut 19,7 metres lineals de documentació de les diferents oficines de les facultats de Filosofia i de 
Geografia i Història.

Procedència Transferència
M. 
lineals

Capses Exped

Dep. de Filosofia Teorètica i Pràctica Documentació diversa 5,3 44 ---

Dep. de Filosofia de la Història i Estètica de la Cultura Documentació diversa 6 50 ---

Dep. de Lògica de la Història i Filosofia de la Ciència Documentació diversa 1,2 10 ---

Deganat de la Facultat de Geografia i Història Documentació diversa 0,8 7 ---

Secretaria d’Estudiants i Docència de la Facultat de 
Geografia i H.

Expedients acadèmics 4,5 38 1 033

Oficina de Màster i Doctorat de la Fac. de Geografia i H. Expedients acadèmics 1,3 11 300

Oficina de Màster i Doctorat de la Facultat de  Filosofia Expedients acadèmics 0,6 4 100
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Préstecs i consultes

Nombre de préstecs, consultes i activacions a l’AICC al 2016:

- Préstecs: 
- Consultes: 
- Activacions: 

360
5

29

Evolució de préstecs, consultes i activacions a l’AICC des de l'any 2010

Nombre de préstecs, consultes i activacions a l’AICC al 2016:

- Préstecs: 
- Consultes: 
- Activacions: 

360 
5 

29 
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Arxiu Intermedi de Campus Diagonal
Projectes

A l’Arxiu Intermedi de Campus Diagonal es continua treballant en els projectes de llarga durada de

tractament i descripció d’expedients acadèmics de quatre sèries (totes quatre es caracteritzen pel seu gran
volum d’expedients).  Paral·lelament,  s’han posat  en marxa diversos projectes de tractament  i  descripció
d’expedients, alguns d’ells ja finalitzats.

Projecte Inici Estat Volum total % 2016 % total

Expedients acadèmics de la Facultat de Ciències 
Econòmiques i Empresarials (1953-2008)

2013 En curs +90000 11,45% 58%

Expedients acadèmics de la Facultat de Dret 2013 En curs + 25000 26,94% 77%

Expedients acadèmics d’Auxiliars Tècnics 
Sanitaris (ATS) de la Facultat de Medicina

2014 En curs 32280 28,07% 57%

Expedients acadèmics de diplomatura de l’Escola 
Universitària d’Estudis Empresarials (1887-2008)

2015 En curs + 100000 4,03% 7%

Expedients de postgrau de la Facultat de Ciències
Econòmiques i Empresarials

2015 Finalitzat 341 67% 100%

Expedients acadèmics d’Estudis Immobiliaris i 
Tributari i Comptable de la Facultat de Ciències 
Econòmiques i Empresarials

2016 Finalitzat 637 100% 100%

Actes del Consell d’Estudis de la Facultat 
d’Economia i Empresa  (2015)

2016 Finalitzat 18 100% 100%

Expedients de la Comissió d’Igualtat (2015) 2016 Finalitzat 2 100% 100%

Expedients acadèmics de postgrau de Formació 
continuada de l’EEES (2015)

2016 Finalitzat 1107 100% 100%

Documentació comptable de l’Oficina de Recerca 
(2015)

2016 Finalitzat 27 capses 100% 100%

Actes de qualificació de postgraus i títols propis 
de la Facultat d’Economia i Empresa (1990-2010)

2016 En curs 15 capses 10% 10%

Programes i convenis de cooperació educativa de
Carreres Professionals

2016 En curs  5500 10% 10%

Fons fotogràfic de l’Escola Universitària d’Estudis 
Empresarials (1887-2008)

2016 En curs + 5 000 5% 5%

Programes, convocatòries i beques d’intercanvis i 
mobilitat d’estudiants

2016 En curs +2000 5% 5%

Personal dedicat: 
Ferran Abarca, Miquel Bellés, Karen Bittón, Albert Burgues, Montserrat Gomez, Samuel Innab, Eduard Page, 
Laia Roig, Tura Tussell
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Transferències

Volum de documentació transferit a l’Arxiu Intermedi de Campus Diagonal

- En metres lineals: 
- En capses: 
- En expedients: 

20,46 m.l.
170 capses

8 773 expedients

Procedència Sèrie Met. 
lin.

Capses Exped

Oficina d'Afers 
Generals  (OAG) 

Expedients d’ADOK de l’Oficina d'Afers Generals de la Facultat
d’Economia i Empresa

3,84 32 + 3 200

Expedients professionals de PDI de la Facultat de Ciències 
Econòmiques i Empresarials i de la Facultat de Dret

3,96 33 504

Coordinació 
d'ensenyaments

Expedients d'actes de reunió dels Consells d'Estudis de la 
Facultat d'Economia i Empresa

0,12 1 18

Secretaria 
d'Estudiants i 
Docència (SED)

Expedients acadèmics de la Facultat de Ciències Econòmiques
i Empresarials i de l'Escola Universitària d'Estudis Empresarials

1,08 9 160

Expedients d'actes de qualificació d'estudiants de la Facultat 
d'Economia i Empresa

0,12 1 2
volums

Expedients acadèmics de Diplomatura de l'Escola Universitària 
d'Estudis Empresarials

0,12 1 12 

Oficina de 
recerca

Expedients d'ADOK de l'Oficina de Recerca de la Facultat 
d'Economia i Empresa

3,27 27 +2700

Oficina de 
Formació 
Continuada

Expedients acadèmics de postgraus, màsters propis i cursos 
d'extensió univ. de la Fac. d'Economia i Empresa

2,28 19 1107

Oficina de 
Màsters i 
Doctorat

Exped. acad. de doctorat de la Fac. d'Economia i Empresa 1,44 12 292

Exped. acad. de màster de la Fac. d'Economia i Empresa 1,92 16 490

Exped. acad. de màster de la Fac. d'Economia i Empresa 0,84 7 182

Exped. acad. de doctorat de l'Espai Europeu d'Educació 
Superior (EEES) de la Facultat d'Economia i Empresa

1,32 11 104

Comissió 
d'Igualtat

Expedients de la Comissió d'Igualtat de la Facultat d'Economia
i Empresa

0,12 1 2
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Préstecs i consultes

Evolució de préstecs, consultes i activacions a l’AICD des de l'any 2010

Nombre de préstecs, consultes i activacions a l’AICD al 2016:

- Préstecs: 
- Consultes: 
- Activacions: 

682 
44 

0 
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Arxiu Intermedi de Campus Mundet
Projectes

El 2016, ha arribat a la fase de finalització el projecte de descripció d'expedients acadèmics històrics 
de la Facultat de Formació del professorat, que era la hereva de l'Escola Normal de Barcelona. 

Amb aquest projecte, s’ha assolit la descripció de la totalitat d'expedients acadèmics custodiats als
dipòsits de l'AICM, de forma que es poden cercar a l'aplicació d'arxiu UBDOC. Les sèries dels ensenyaments
vigents  continuaran  obertes  i  rebent  ingressos  d’expedients  acadèmics  a  través  de  les  transferències
normalitzades. 

Projecte Inici Estat Volum total % 2016 % total

Expedients acadèmics de la Facultat de 
Formació del Professorat (1846-2014)

2008 Finalitzat 83 710 12% 100%

Expedients acadèmics de la Facultat de 
Pedagogia (1987-2014)

2008 Finalitzat 39 485 8% 100%

Expedients acadèmics de la Facultat de 
Psicologia 

2008 Finalitzat 35 831 4% 100%

Expedients acadèmics de la Facultat 
d’Educació (2014-)

2016 Finalitzat 1 380 100% 100%

Expedients acadèmics de màsters, postgrau i
anivellament de la Facultat de Pedagogia

2016 Finalitzat 604 100% 100%

Expedients acadèmics d'Erasmus i SICUE 
Fac. Formació del Prof., Fac. Pedagogia i 
Escola Universitària Treball Social

2016 Finalitzat 417 100% 100%

Expedients acadèmics de doctorat de la 
Facultat de Formació del Professorat, 
Facultat de Pedagogia i Facultat d'Educació

2016 Finalitzat 41 100% 100%

Expedients acadèmics de màsters i postgraus
de la Facultat de Formació del Professorat

2016 Finalitzat 1 015 100% 100%

Lectura de tesis doctorals de la Facultat de 
Pedagogia

2016 Finalitzat 323 100% 100%

Proposta dels premis extraordinaris de la 
Facultat de Formació del Professorat

2016 Finalitzat 15 100% 100%

Proposta dels premis extraordinaris de la 
Facultat de Pedagogia

2016 Finalitzat 24 100% 100%

Eleccions de la Facultat de Pedagogia 2016 Finalitzat 11 100% 100%

Preinscripció als ensenyaments de la Facultat
de Pedagogia

2016 Finalitzat 374 100% 100%

Actes de reunió de comissions de la Facultat 
de Formació del Professorat

2016 Finalitzat 63 100% 100%

Actes de reunió de la Facultat de Pedagogia i
Filosofia i Ciències de l'Educació

2016 Finalitzat 53 100% 100%

Expedients de trasllat de la Facultat de 
Formació del Professorat

2016 Finalitzat 41 100% 100%
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Projectes AICM 2016 (segueix)
Projecte Inici Estat Volum total % 2016 % total

Expedients accés i admissió programes 
doctorat Facultat Formació del Professorat i 
Facultat de Pedagogia

2016 Finalitzat 101 100% 100%

Descripció dels llibres de claustre de l'Escola 
Normal de Barcelona 

2016 Finalitzat 19 100% 100%

Expedients de reunió del Departament de 
Personalitat Avaluació i Tractament 
Psicològica de la Facultat de Pedagogia

2016 Finalitzat 21 100% 100%

Expedients de proves de conjunt de la 
Facultat de Pedagogia

2016 Finalitzat 13 100% 100%

Convenis de cooperació educativa individuals 
de la Facultat de Pedagogia

2016 En curs 4500 80% 20%

Convenis de cooperació educativa col·lectius 
de la Facultat de Pedagogia

2016 En curs 1600 80% 20%

Projectes formatius de la Facultat de 
Pedagogia

2016 En curs 2000 40% 60%

Convenis marc de cooperació educativa 2016 En curs 900 20% 80%

Actes de qualificació de doctorat de la Facultat
de Formació del Professorat

2016 Finalitzat 6 100% 100%

Expedients de convalidació i reconeixements 
de crèdits de la Divisió V

2016 En curs 4500 50% 50%

Descripció i digitalització comunicacions 
'Congreso Primera Enseñanza de Barcelona'

2016 Finalitzat 37 100% 100%

Expedients de postgraus i títols propis de la  
Fac. de Formació del Professorat i Divisió V

2016 Finalitzat 241 100% 100%

Expedients professionals de professors i 
personal d'Administració i serveis antics de la 
Facultat de Formació del Professorat

2016 Finalitzat 59 100% 100%

Guies i plans d'estudis 2016 Finalitzat 100 100% 100%

Personal dedicat: Pilar Campos, Ester Castañeda, Mireia Cortés, Miquel Creus, Oriol Martínez, Èric Ortega,
Sergi Perpiñán, Judit Planas, Rosalba Poveda

Transferències

L'Arxiu Intermedi del Campus Mundet ha rebut un total de 49 transferències, provinents de la Facultat 
d'Educació i la Facultat de Psicologia

Volum de documentació transferit 

Facultat d'Educació Facultat de Psicologia
- En metres lineals: 
- En capses: 
- En expedients: 

49,02 m.l.
410 capses

14 769 expedients

- En metres lineals: 
- En capses: 
- En expedients: 

2,88 m.l.
24 capses 

1 445 expedients
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Taula amb el detall de les transferències de la Facultat d'Educació
Sèrie M. 

lineals
Capses Exped

Preinscripció a màsters  i llicenciatures  de la Facultat de Pedagogia 70,68 17 169

0,6 5 56

0,48 4 23

0,72 6 149

Expedients d'eleccions de la Facultat de Pedagogia 0,12 1 13

Expedients de reunió de la Facultat de Pedagogia 0,48 4 164

Expedients de reunió de la Comissió del Professorat de la Facultat de Pedagogia 0,12 1 34

Expedients acadèmics de la Facultat de Pedagogia 13,68 114 3145

Dipòsit, lectura i qualificació de tesis doctorals de la Facultat de Pedagogia 2,72 23 323

Expedients de reunió de la Facultat de Filosofia – secció Pedagogia 0,12 1 19

Expedients de proves de conjunt d'homologació de la Facultat de Pedagogia 0,12 1 13

Expedients acadèmics de postgraus de la Facultat de Pedagogia 0,12 1 56

Expedients acadèmics de programes Erasmus i SICUE de la Facultat de 
Pedagogia

0,36 3 149

20

Expedient acadèmics de doctorat de la Facultat de Pedagogia 0,12 1 12

Expedients acadèmics de màster de la Facultat de Pedagogia 2,88 25 331

Convenis individuals de cooperació educativa de la Facultat de Pedagogia 0,36 3 237

1,32 11 996

2,04 17 1614

1,32 11 759

Convenis col·lectius de cooperació educativa de la Facultat de Pedagogia 0,24 2 68 

1,2 10 856

0,84 7 401

Expedients de projectes formatius de la Facultat de Pedagogia 0,12 1 11

2,04 17 824

Expedients de convenis marc de cooperació educativa de la Fac. de Pedagogia 0,36 3 182

Expedients d'eleccions de la Facultat de Pedagogia, Formació del Professorat i 
Divisió V (formalització tractament any 2014)

1,08 9 13

Proposta de premi extraordinari de les Facultats de Pedagogia i Facultat de 
Filosofia i Ciències de l'Educació

0,12 1 28

Proposta de premi extraordinari de la Facultat de Formació del Professorat 0,12 1 15

Preinscripció a màsters universitaris de la Facultat de Formació del Professorat 0,24 2 9

Expedients de reunió de comissions de la Facultat de Formació del Professorat 0,12 1 63

Expedients acadèmics d'Erasmus de la Facultat de Formació del Professorat 0,70 5 248
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Taula amb el detall de les transferències de la Facultat d’Educació (segueix)
Sèrie M. 

lineals
Capses Exped

Expedients de postgraus i títols propis de la Facultat de Formació del Professorat
i Divisió V

0,36 3 30

0,24 2 37

2,04 17 176

Expedients de trasllat de matrícula de la Facultat de Formació del Professorat 0,12 1 41

Llibres de Claustre de l'Escola Normal de Barcelona 0,48 4 19

Accés i admissió a programes de doctorat de les Facultats de Formació del 
Professorat i Pedagogia

0,48 4 95

0,12 1 6

Actes de qualificació de la Facultat de Formació del Professorat 0,12 1 6

Expedients de convalidació i reconeixements d'assignatures de la Divisió V 0,87 7 113

2,88 24 2213

Expedients acadèmics de programes Erasmus i SICUE de la EU de Treball 
Social

0,05 0,5 2

Expedients acadèmics de màsters i postgraus de la Facultat de Formació del 
Professorat 

4,44 36 1015

Expedients acadèmics de doctorat de la Facultat de Formació del Professorat 0,12 1 12

Expedients acadèmics de doctorat de la Facultat d'Educació 0,12 1 17

Taula amb el detall de les transferències de la Facultat de Psicologia
Sèrie M. 

lineals
Capses Exped

Expedients acadèmics de grau tancats per trasllat a una altra universitat de la 
Facultat de Psicologia

0,48 4 151

Expedients acadèmics de llicenciatura tancats per trasllat a una altra universitat 
de la Facultat de Psicologia

-- -- 2

Expedients acadèmics de llicenciatura i postgraus de la Facultat de Psicologia 2,28 19 1260

Expedients de reunió del departament de Personalitat, Avaluació i Tractament 
Psicològic de la Facultat de Pedagogia

0,12 1 32
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Préstecs i consultes

Evolució de préstecs, consultes i activacions a l’AICM des de l'any 2008

Nombre de préstecs, consultes i activacions a l’AICM al 2016:

- Préstecs: 
- Consultes: 
- Activacions: 

460 
25 

9 
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Arxiu Intermedi de Física i de Química
Projectes

Al nou Arxiu Intermedi de Física i de Química s’han posat en marxa tres projectes de tractament,
identificació i descripció  a l’aplicació de l’arxiu UBDOC de la documentació que es troba al dipòsit 51. Per
cadascun d’ells, s’ha obert una nova sèrie a l’UBDOC. 

Projectes finalitzats al 2016
Sèrie Duració Expedients %

Expedients professionals de Personal Docent i Investigador 8 setmanes 1221 100%

Expedients professionals de Personal d’Administració i Serveis 6 setmanes 997 100%

Projectes en curs
Sèrie Any inici Volum total Exped % 

Expedients acadèmics de la Facultat de Química 2016 18 000 exped 4 483 25%

Personal dedicat: Lluís Alavedra, Mae Molina

Transferències

Volum de documentació transferit de l’Oficina d’Afers Generals de Física i de Química

Oficina d'Afers Generals Secretaria d'Estudiants i Docència Graus Química
- En metres lineals: 
- En capses: 
- En expedients: 

14,04 m.l.
117 capses

2 218 expedients

- En metres lineals: 
- En capses: 
- En expedients: 

28,32 m.l.
236 capses

4 483 expedients

A més d’aquestes transferències, corresponents a la documentació ja tractada i descrita, l’OAG ha fet 
les següents transferències, que es tractaran en futurs projectes:

Sèrie N. Transf M. lineals Capses Expedients

Convocatòries de Personal Docent i Investigador 03 0,5 4 --
Eleccions 03 0,12 1 2
Beques de col·laboració 05 2,52 21 92
Gestió econòmica 05 1,44 12 --

Préstecs i consultes

Nombre de préstecs, consultes i activacions a l’AIFQ al 2016:

- Préstecs: 
- Consultes: 
- Activacions: 

10 
0 
4 
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Arxiu Intermedi de Belles Arts
Projectes

Al nou Arxiu Intermedi de Belles Arts s’ha iniciat el projecte de tractament, identificació i descripció
a l’aplicació de l’arxiu UBDOC de la documentació que es troba al dipòsit 41. 

Projectes en curs
Sèrie Any inici Volum total Exped %

Expedients acadèmics de la Facultat de Belles Arts 2016 12 000 4 483 35%

Personal dedicat: Ester Granollés, Mae Molina

Transferències

Volum de documentació transferit de la Secretaria d’Estudiants i Docència de Belles Arts

Aquestes dades corresponen a les transferències dels expedients acadèmics d’estudiants de Belles Arts:

- En metres lineals: 
- En capses: 
- En expedients: 

19,92 m.l.
166 capses

4 483 expedients

Préctecs i consultes

Nombre de préstecs, consultes i activacions a l’AIBA al 2016:

- Préstecs: 
- Consultes: 
- Activacions: 

3 
8 
2 
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Activitats
Difusió

Exposicions

9 de juny, Dia Internacional dels Arxius

Amb motiu del Dia Internacional dels Arxius, es van realitzar cinc mostres de documents de l'arxiu en
diferents ubicacions, amb l'objectiu de contribuir a la difusió del patrimoni documental de la Universitat de
Barcelona i fer visible el paper que tenen els arxius en la preservació de la memòria col·lectiva.

Mostres del Dia Internacional dels Arxius
  
1. Arxiu Històric:
«Fa 80 anys a la Universitat de 
Barcelona: una visió de 1936»

2. Arxiu Intermedi de Campus Diagonal: 
«De l’Escola de Comerç i la Facultat de 
Ciències Econòmiques a la Facultat 
d’Economia i Empresa. Una mirada 
històrica a través dels fons documentals»

3. Arxiu Intermedi de Física i de Química:
«Els ensenyaments de Física i de 
Química a la Universitat de Barcelona, a 
través dels documents de l’arxiu»

4. Arxiu Intermedi de Campus Mundet: 
«De la creació de l’Escola Normal de 
Barcelona (1845) als inicis de la Gran 
Guerra (1914): comparativa de gènere 
als estudis de Magisteri»

5. Arxiu Intermedi de Campus Centre: 
«Una panoràmic ahistòrica de la Facultat
de Filosofia i Lletres»

Exposició virtual «Milícies de la Cultura a la Guerra Civil espanyola»

Al llarg del 2016, s'ha treballat en la recerca, disseny i muntatge de l'exposició virtual «Milícies de la 
Cultura a la Guerra Civil espanyola», amb l'objectiu de donar difusió a una col·lecció de fitxes de milicians
custodiades a l'arxiu. S'acorda la seva publicació per al 16 de gener de 2017, en motiu del vuitantè aniversari
de la creació oficial de les milícies.
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Exposicions de la Universitat de Barcelona i d'altres institucions amb documents del fons de l’Arxiu 
Històric

L’Arxiu  contribueix  amb  el  seu  fons  documental  en  exposicions  organitzades  tant  per  la  pròpia
Universitat  de Barcelona com per altres institucions que sol·liciten documentació en préstec per poder-la
exhibir en el marc de les seves activitats de difusió. Amb aquestes col·laboracions s’amplia l’abast de difusió
d’aquests fons i el seu coneixement per part de la ciutadania

«Tresors del coneixement. Arbor Scientiae». Museu d’Història de Catalunya, 17.03.2016

La mostra, en el marc de l’any Ramon Llull, presenta la Universitat de Barcelona, coorganitzadora de
l’exposició, com a paradigma del centre del saber i com a exemple simbòlic del coneixement, destacant per
ser una de les poques institucions acadèmiques que custodia i conserva un ric fons patrimonial.

http://www.mhcat.cat/exposicions/exposicions_realitzades/tresors_del_coneixement   

«Fa 100 anys, quan la PREHISTÒRIA entrà a la Universitat». Facultat de Geografia i Història de la
Universitat de Barcelona. 3.10.2016

L’exposició s’emmarca dins els actes de commemoració pel centenari de la primera classe que Bosch
i Gimpera va impartir a la Universitat de Barcelona, inaugurant així l’inici dels estudis de Prehistòria a la
Universitat.

Enllaç a la notícia

Publicacions

La documentació de l’Arxiu de la Universitat de Barcelona constitueix una font d’informació tant per a
investigacions acadèmiques com per a tot tipus d’usuaris que vénen a documentar-se per a la seva recerca. A
continuació es recull el llistat d’una sèrie de publicacions a les quals es fa menció de la recerca dels seus
autors a l’Arxiu Històric al llarg del 2016.

«Jaume Alibau, natural de Sant Celoni. Director del Real Colegio de Cirugía Médica de Málaga»

Àngel Manuel Hernández i Cardona
A: Revista de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya, vol. 31, núm. 3, juliol-setembre 2016, p. 139-144

http://www.ramc.cat/revistes/RAMC.31.3.pdf   

«Cuando vuelvan las cigüeñas»

Carlos Alarcón
Crònica novel·lada de temàtica social. Publicat per Dauro Ediciones

«Tesinas de medicina del siglo XIX»

Josep Maria Calbet i Camarasa
Obra d’investigació històrica. 185 pàgines. Publicada al gener 2017

«Joan Subias Galter (1897-1984). Dues vides i una guerra»

Joaquim Nadal i Farreras
Obra d’investigació històrica. 241 pàgines. Publicada al gener 2017
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Formació

Formació impartida

Formació corporativa 

En col·laboració amb la unitat de Formació corporativa, s’han realitzat dos cursos adreçats a tot el
personal d’administració i serveis de la Universitat de Barcelona: dues edicions del curs «Registre i eliminació
de documents a la UB» i la primera dedició del curs «La Seu electrònica de la Universitat de Barcelona».
Aquesta formació ha estat impartida pels tècnics de l’arxiu Ferran Abarca i Pilar Campos.

Data Codi Nom Assistents

11-14 i 26 abril 168/16 Registre i eliminació de documents a la UB 16

9 i 11 maig 139/16 La Seu electrònica de la Universitat de Barcelona 19

17-20 i 9 setembre 169/16 Registre i eliminació de documents a la UB 15

Gestió documental i Arxiu

Anualment, s’imparteixen sessions de formació en matèria de gestió documental, arxivística i eines
de gestió de la unitat que tenen com a destinataris el personal intern i les beques de col·laboració de la unitat.
Enguany, la formació es va fer al març amb un total de vint assistents i va estar impartida pels tècnics de
l’arxiu Ferran Abarca i Pilar Campos i va consistir en els següents mòduls:

Nom Assistents

Introducció a l’arxivística i al sistema de gestió documental de la Universitat de Barcelona 20

Introducció a l’aplicació de l’arxiu UBDOC (Universitat de Barcelona Documents) 20

Introducció a l’aplicació de gestió de la unitat BSCW (Basic Suport for Collaborative Work) 20

Formació específica “Signatura electrònica d'actes de qualificació”

Enguany s’han impartit les darreres sessions de formació al professorat sobre l’ús del certificat digital
per signar electrònicament les actes de qualificació. Amb això s’ha assolit  la finalització d’aquest projecte
d’administració electrònica, que es va iniciar l’any 2013. 

Aquestes sessions van estar impartides pels tècnics de l’arxiu Ferran Abarca, Pilar Campos i Mae
Molina del 18 al 27 de gener i van estar adreçades al personal docent i investigador de les facultats de Belles
Arts, Dret, Farmàcia i Psicologia.
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Assistència a cursos i jornades

Data Nom Organitzat per Assistents

14/02-20/06 i 
19/09-24/10

«Fluïdesa oral en anglès. Nivell 
avançat»

Formació corporativa UB Ramon Ravell

6-8/04/2016 IV International Congress – University 
Smart Card (Lisboa)

Banco Santander Pepa Sánchez

18-20/05/2016 Jornadas de  la Conferencia de 
Archivos Universitarios

CRUE - CAU Pepa Sánchez
Ferran Abarca
Teresa Vernet

25-27/05/2016 Congreso archiveros Castilla y León 
(Segovia)

Asociación de Archiveros 
de Castilla y León

Pepa Sánchez
Pilar Campos
Mae Molina

05/2016 «Els recursos administratius» Formació corporativa UB Ferran Abarca
Pilar Campos

05/2016 «Sharepoint com a espai col·laboratiu» Formació corporativa UB Ferran Abarca

05/2016 «Seguretat i confidencialitat 
informàtica»

Formació corporativa UB Pilar Calderón

14/06/2016 Seminari de Dret Administratiu: 
«Propostes d'anàlisi de les disposicions
addicionals i finals de les lleis 39 i 40»

Facultat de Dret de la 
Universitat de Barcelona

Pilar Romera
Ferran Abarca
Pilar Campos

15/06/2016 «Les Lleis 39/2015 i 40/2015 i la gestió 
documental» 

Associació d'Arxivers – 
Gestors de documents de 
Catalunya

Pepa Sánchez
Teresa Vernet

29/06/2016 Encuentro presencial de agentes de 
Administración Electrónica de las 
Universidades

CRUE - TIC Pilar Romera
Ferran Abarca
Pilar Campos

1-2/09/2016 Curs d'estiu 'Archivos contemporáneos:
el acceso a la historia reciente'

Universidad de Navarra Pepa Sánchez
Teresa Vernet

21 – 
30/09/2016

Curs d'especialització «Gestió d'arxius 
fotogràfics en l'entorn digital»

Institut d'Estudis Fotogràfics
de Catalunya

Pilar Campos

3/10/2016 Curs[12/2016]: «Règim jurídic adaptat 
a la gestió documental i els arxius»

Associació d'Arxivers – 
Gestors de documents de 
Catalunya

Ferran Abarca
Marta Codina
Àngles Esteban
Neus Jaumot
Mae Molina

08/11/2016 IV Jornada sobre Biblioteques 
Patrimonials, “Les vides i (re)vides del 
patrimoni: reutilització i futur”.

Ateneu Barcelonès Pepa Sánchez
Teresa Vernet

12/2016 «Novetats en matèria de procediment 
administratiu: La nova llei de 
procediment administratiu»

Formació corporativa UB Ferran Abarca
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Col·laboració i relacions

Col·laboració interna

Gestió  documental  i  Arxiu  manté  relacions  de  col·laboració  prenent  part  d’activitats  i  projectes
conjunts amb unitats i serveis de la mateixa Universitat de Barcelona.

 • Centre de Recursos per a l’Aprenentatge i la Investigació (CRAI): Al CRAI es porta a terme el tractament de
fons d'arxius personals donats a la Universitat, i Gestió documental i Arxiu proporciona el suport, les directrius
i l’eina UBDOC per a la seva descipció.

•  Centre  de Digitalització:  A aquest  centre  es disposa de maquinari  i  eines  especialitzades per  realitzar
digitalitzacions específiques; per tant, en determinats casos, digitalitzen materials de l’arxiu.

• Audiovisuals: Es col·labora en la migració dels fons audiovisuals que es troben en un suport no digital (VHS
i anteriors)

• Servei de Restauració: El servei disposa de les eines i del personal tècnic per dur a terme accions de
restauració, conservació i recuperació de documents malmesos

• Formació corporativa: Gestió documental i Arxiu imparteix cursos al personal de la Universitat en el marc del
programa de Formació corporativa.

Aquesta col·laboració entre unitats es vol continuar potenciant, ja que és beneficiosa per totes les
parts i optimitza els recursos de la Universitat.

Relacions institucionals externes

Els  arxius,  com  a  institucions  amb  objectius  i  necessitats  similars,  tenen  una  forta  xarxa  de
col·laboració i Gestió documental i Arxiu participa en les següents:

• Conferencia de Archivos Universitarios (CAU-CRUE): El personal tècnic de l'arxiu participa en els grups de
treball de la CAU i assisteix a les seves jornades.

•  Consorci  de  Serveis  Universitaris  (CSUC):  El  personal  tècnic  de l’arxiu  participa  en  el  grup  de treball
d'arxius. 

• Associació d'Arxivers i Gestors documentals de Catalunya (AAC-GD): El personal tècnic de l’arxiu assisteix
a les seves jornades i activitats.  

• Associació Internacional d'Arxius (ICA): la Universitat de Barcelona és membre institucional des de l’any
2015.

• Declaració Universal dels Arxius (DUA): la Universitat de Barcelona és una institució que ha manifestat la
seva adhesió a la DUA  des del juliol de 2015.
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