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Presentació
En aquesta introducció amb què presentem breument la memòria del  que ha estat  l’any 2018 a

Gestió Documental i Arxiu, fem un repàs dels fets més destacats al llarg dels mesos:

Així, vam començar l’any amb la publicació al gener de  l’exposició virtual "L’hora de la veritat. Els

exàmens  a  la  Universitat  de  Barcelona" (http://www.ub.edu/arxiu/img/galeria/2018-examens/).  I  al
compte  de Twitter @ArxiuUB  havíem obtingut  uns  resultats  molt  satisfactoris  pel  que  fa  a  nombre  de
seguidors i interaccions dins del nostre àmbit dels arxius universitaris, xifres que vam seguir fent crèixer fins
arribar a la primera posició abans d’acabar l’any.

Al febrer, vam donar la benvinguda amb la incorporació de setze estudiants que iniciaven la seva
col·laboració  i  formació  amb  Gestió  Documental  i  Arxiu,  tant  a  l’Arxiu  Històric  com als  diferents  arxius
intermedis.

Els diaris "El Periódico" i "La Vanguardia" s’han interessat per l’Arxiu Històric i el seu fons documental
i han publicat, respectivament, l’article "Quan la Universitat de Barcelona demanava puresa de sang" com en
l’article sobre Dolors Aleu "La primera metgessa espanyola".

Al llarg de l’any, al campus Zona Universitària es treballa sense pausa en la construcció de la futura
residència estudiantil  Dolors Aleu,  que acollirà l’arxiu intermedi destinat  a rebre les transferències de les
facultats de ciències veïnes (Física, Química, Biologia, Geologia i Farmàcia i Ciències de l’Alimentació). La
data prevista d’inaguració és el curs 2019-2020.

Al maig, vam assistir al  Jornada d’Estudi i Debat que va organitzar l’Associació d’Arxivers-Gestors
Documentals de Catalunya a Barcelona, on es va presentar el projecte d’elaboració del Pla Nacional d’Arxius,
i, a primers de juny, a la 3ª Jornada-Taller de Archivo-e para las Administraciones Públicas, organitzada per la
UNED a Madrid.

  Enguany, amb motiu del  Dia Internacional dels Arxius  (9 de juny), hem produït el que ha estat el

primer vídeo promocional de Gestió Documental i Arxiu de la UB. (http://www.ub.edu/arxiu/ca/video.html).
I a l’Arxiu Històric han tingut lloc dues jornades de portes obertes amb una mostra de documentació dels
exàmens que formen part de l’exposició virtual de l’arxiu que es va publicar al gener.

A la tornada de les vacances d’estiu, l’Arxiu Històric va protagonitzar la secció de Notícies de la web
de la Universitat de Barcelona amb la publicació de l’article "Els documents de la nostra història", elaborat en
col·laboració amb la Unitat de Comunicació.  I  intervé amb documentació del fons a l’exposició "Pompeu
Fabra i la Universitat de Barcelona", que es va inaugurar el 18 de setembre.

Arribem a l’octubre amb un esdeveniment destacat per al col·lectiu dels arxius universitaris, amb la
doble celebració de les jornades de la  Conferencia de Archiveros de las Universidades Españolas (CAU-
CRUE) i de la  Secció d’Arxius d’Universitats del Consell Internacional d’Arxius (ICA-SUV)  a Salamanca. El
paper de l’Arxiu de la Universitat de Barcelona, amb la secretària general de la UB, Belén Noguera, com a
presidenta de la CAU, i amb la cap de Gestió Documental i Arxiu, Pepa Sánchez, com a secretària executiva,
ha estat rellevant. 

I,  per  concloure  l’any,  vam impulsar  per  segon any  la  campanya  "Un record  és  un  regal",  una
proposta  de  regal  diferent  amb  què  animem  a  la  ciutadania  que  regalin  als  seus  éssers  estimats  la
reproducció dels documents de la seva etapa universitària.
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Recursos
Personal
El 2018, l'equip de Gestió Documental i Arxiu ha estat el següent:

Cap:
Pepa Sánchez Monterrubio

Tècnics d'arxiu: Auxiliars d'arxiu i administratius PAS:

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

* Compartits amb Identificació corporativa i administració electrònica 

Becaris de col·laboració*:

Maria Rosa Aran Martínez
Miriam Ariño Asensi
Adrià Ballonga Montoliu
Miquel Bellés Catá
Marta Cano Torres
Mireia Canyes Mas
Sandra Dolz López
Judith Echevarría Botanch
Anna Fando Morell
Jaume García Pomerol

Montserrat Gomez Marco
Marc González León
Gal·la López Serrano
Carles Eugenio Luengo Urbano
Oriol Martínez Martínez
Iván Montemayor Delgado
José Antonio Mouriz Cerezales
David Pastor Cañellas
Jordina Pellicer Ferret
Sergi Periñán Arjona

Sergio Pozo Anguita
Álvaro Ráez Zafra
Elena Rodríguez Albarracín
Guadalupe Saloni Marimón
Paola Sanz Lucas
Marina Serra Candela
Mariona Tusell Bayarri
Marta Vera Vega
Lídia Verdier Guasques
Marc Vives Ruiz

* La llista recull tots els estudiants que han gaudit d’una beca de col·laboració a Gestió Documental i Arxiu a l’any 
2018; això inclou els que causen baixa i les noves incorporacions al llarg de l’any

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
Neus Tarrat Gallart

Gina Rico Llorca
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Instal·lacions i equipaments

Instal·lacions

Armaris mòbils compactes a l’Arxiu Intermedi de Campus Mundet

Al  febrer,  es  va  fer  la  instal·lació  de  dos
cossos d’armaris mòbils compactes  al dipòsit 24
de l’Arxiu Intermedi de Campus Mundet, amb els
quals el nombre total a aquest dipòsit és de deu
cossos mòbils més un de fix de tancament, amb
una  capacitat  total  de  5  712  capses  d’arxiu
(685,44 metres lineals).

Actuació de millora dels dipòsits i les instal·lacions de l'Arxiu Intermedi de Campus Diagonal

Al desembre es van portar a terme les següents actuacions de millora:

1. Desviament de canonades fora dels dipòsits 

2. Aplicació del revestiment anti-focs per tots els dipòsits 
3. Instal·lació de portes antiincendis i de vestidor d'accés de seguretat 
4. Creació del dipòsit 34 i trasllat d'armaris mòbils compactats 
5. Ampliació de l'estructura d'armaris mòbils compactats del dipòsit 31 (3 nous armaris = 3000 unitats 

d'instal·lació addicionals) 
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Equipaments

Equipament informàtic

Adquisició d’ordinadors i escàners

S’han adquirit dos portàtils i dos escàners per a l’Arxiu Intermedi de Física i de Química i per a 
l’Arxiu Intermedi de Campus Centre.

Adquisició de pantalles 

S’han adquirit  11 pantalles d’ordinador per tal de millorar l’equipament de treball  tant a l’Arxiu
Històric com als arxius intermedis.

Altres equipaments

S’ha renovat i ampliat equipament divers per millorar les condicions dels diferents espais i de les
persones de Gestió Documental i Arxiu. Els elements adquirits han estat els següents:

- Una destructora de paper per a l’Arxiu Intermedi de Campus Diagonal

- Deu noves cadires d’oficina: cinc per a l’Arxiu Històric, una per l’Arxiu Intermedi de Campus
Centre, dues per a l’Arxiu Intermedi de Física i  de Química i  dues per a l’Arxiu Intermedi de
Campus Mundet

- Una estufa, un ventilador i dues escales petites per a l’Arxiu Històric
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Necessitats d’espai

L’Article 24 del Reglament de Política documental de la Universitat de Barcelona aprovat pel Consell
de Govern l’octubre de 2013, sobre la transferència de documents disposa:

“Els òrgans i les unitats administratives productores de documents han de poder alliberar els
recursos que destinen al manteniment de la documentació quan no els és necessària per als
seus procediments actius. El SGDUB dóna suport a aquesta necessitat establint el procés de
transferència de documents.”

La Unitat de Gestió documental i arxiu es requerida per les oficines de gestió de les diferents unitats
administratives, oficines i facultats per tal avaluar la necessitat de transferir la documentació que ja ha esgotat
el procediment administratiu corresponent a fi i efecte d’alliberar espai per a la documentació produïda per
nous tràmits.

Des de la Unitat de gestió Documental i arxiu, després de la visita presencial, s’elaboren informes
sobre la documentació ubicada en aquestes oficines de gestió avaluant sobre els diferents aspectes en que
aquesta es troba: ubicació, ordenació, condicions ambientals de l’espai d’emmagatzematge, accessibilitat per
part de personal intern i extern, etc. 

Degut a la manca d’espai de la balda final del sistema d’arxiu de la UB, l’arxiu històric, aquest no pot
rebre transferència de la documentació que ja és susceptible de ser transferida des dels arxius intermedis per
alliberar espai d’aquests per rebre, al seu torn, la que es genera des dels arxius de gestió.

La necessitat d’ampliar els espais de dipòsit és cada cop més urgent i posa en risc tot el sistema
d’arxiu de la UB en abocar-lo al col·lapse davant la impossibilitat de circulació de la documentació tal i com
demanda el normal i eficient funcionament del sistema que permet l’eficaç i eficient gestió de la Universitat de
Barcelona.

Tot seguit es relacionen els informes elaborats des de l’any 2010 fins a la data de tancament de la Memòria.

Relació d’informes elaborats per a facultats, unitats i oficines

ID Data informe Títol

1 19/02/2010 Informe de situació arxiu Unitat Relacions Laborals

2 02/03/2010 Informe de situació arxiu SED Facultat de Biologia

3 02/07/2010 Informe de situació arxiu SED Facultat de Geologia

4 29/11/2012 Informe de situació arxiu Unitat de Coordinacio d’Ensenyaments

5 02/04/2014 Informe implementació Arxiu Intermedi per la Facultat de Dret

6 02/04/2014 Informe implementació Arxiu Intermedi per la Facultat de Farmacia

7 03/04/2014 Informe implementació Arxiu Intermedi per la Facultat de Bellvitge

8 04/04/2014 Informe implementació Arxiu Intermedi per la Facultat de Medicina

9 21/10/2014 Informe de situació arxiu del Dep. Odontoestomatologia

10 18/02/2016 Informe de situació arxiu del Vicerrectorat de Recerca

11 18/02/2016 Informe de situació arxiu del Vicerrectorat de Professorat / Vicerrectorat 
Politica Internacional
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Relació d’informes elaborats per a facultats, unitats i oficines (segueix)

ID Data informe Títol

12 23/02/2016 Informe de situació arxiu de l’Oficina de Contractacio Administrativa 

13 22/03/2016 Informe de situació arxiu de la Unitat de Formació Corporativa

14 02/05/2016 Informe de situació arxiu del Gabinet Tècnic del Rectorat

15 31/05/2016 Informe de situació arxiu de la Unitat d’Obres i Manteniment

16 06/06/2016 Informe de situació arxiu de la Unitat de Personal Docent i Investigador

17 16/06/2016 Informe de situació arxiu de la Unitat de Personal d’Administració i Serveis

18 07/07/2016 Informe de situació arxiu de l’Institut de l'Aigua

19 23/11/2016 Informe de situació arxiu de la Secretaria del Rectorat

20 21/02/2017 Informe implementació Arxiu Intermedi per la Facultat de Medicina 
(actualització)

21 01/07/2017 Informe implementació Arxiu Intermedi per la Facultat de Dret 
(actualització)

22 16/07/2018 Informe de situació arxiu SED Facultat de Filologia

23 18/07/2018 Informe de situació arxiu del Dep. de Bioquimica i Biomedicina

24 27/09/2018 Informe de situació arxiu de la Unitat de Relacions Institucionals i Protocol

25 09/10/2018 Informe de situació arxiu SED Facultat de Matemàtiques

26 *en curs Informe de situació arxiu de gestió Secretaria General

27 *en curs Informe de situació arxiu Podologia (Bellvitge)

28 *en curs Informe de situació arxiu de gestió Serveis Jurídics
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Eines tecnològiques

Aplicació de l'arxiu UBDOC

L’UBDOC (Universitat de Barcelona Documents) és l’eina web per a la consulta en línia del fons
documental custodiat als arxius de la UB. Una part important dels projectes que es porten a terme al llarg de
l’any consisteix en l’elaboració de les descripcions dels expedients d’acord amb els estàndards arxivístics
internacionals. Aquestes descripcions es carreguen massivament a l’UBDOC, i així s’hi va incrementant el
volum d’expedients consultables.

L'UBDOC permet fer cerques d'expedients i documents, així com navegar pel quadre de fons dels
arxius UB i el quadre de classificació documental de la UB, i consultar els registres d'autoritat de les diferents
unitats  productores,  que  descriuen  i  aporten  dades sobre  les mateixes (anys,  relació  amb altres  unitats
productores, etc).

Evolució del volum d'expedients descrits a l'aplicació de l'arxiu
UBDOC 2011 a 2018

8

Memòria 2018 – Gestió documental i arxiu. Recursos



Expedients de lliure accés a l’UBDOC

Per tal d’afavorir l’accés a un major contingut d’expedients, a principis de 2018 es va reduir el nombre
d’anys que han d’haver transcorregut des de la data final de l’expedient. D’aquesta manera, els 100 anys
establerts anteriorment han passat a ser 90 anys,  una xifra que proporciona encara prou de marge per
garantir la protecció de les dades.

Tenint  present  aquesta  modificació  en  el  criteri  aplicat  per  l’arxiu  a  l’accés  als  expedients,  els
expedients consultables lliurement són tots aquells amb una data final anterior o igual a 1928 i el volum total
dels mateixos és de 35 341 expedients, dels quals 24 607 són expedients acadèmics.  

Noves sèries creades a l’UBDOC

Enguany s’han obert 37 noves sèries a l’UBDOC:

Productor Sèrie

Facultat de Filosofia i 
Lletres

Llibres de Cròniques de la Facultat de Filosofia i Lletres 

Llibres de Diaris de la Facultat de Filosofia i Lletres 

Expedients de reunió del Consell de Departament del Departament de 
Filosofía Teorètica i Pràctica 

Districte Universitari de 
Barcelona

Expedients acadèmics d'alumnes de centres depenents del Districte 
Universitari 

Expedients d'inspecció de centres de primer Ensenyament (Sèrie)

Universitat de Cervera Expedients acadèmics del Reial Col·legi de Medicina i Cirurgia de Barcelona 

Rectorat Documents de participació de la Universitat als actes i expositors de la 
Exposició Universal de 1888

Documents relacionats amb els obsequis per part de diferents expositors a la 
Universitat de Barcelona 

Invitacions als actes i congressos dels expositors de la Exposició Universal

Divisió V: Ciències de 
l'Educació, 1985 - 2004

Expedients de projectes de recerca de la Divisió V de Ciències de l'Educació 

Expedients d'ajuts a joves investigadors de la Divisió V 

Expedients de convalidacions d'estudis per l'accés a ensenyaments de tercer 
cicle de la Divisió V

Administració de Centre de
Física i de Química, 2004 -

Expedients de beques de col·laboració de la Facultat de Química

Expedients de concursos per a la provisió de places de PDI temporal de la 
Facultat de Física

Expedients de concursos per a la provisió de places de PDI temporal de la 
Facultat de Química

Facultat de Belles Arts, 
1978 -

Actes de qualificació de la Facultat de Belles Arts

Facultat de Ciències 
Econòmiques i 
Empresarials, 1954 - 2008

Expedients de reunió de la Comissió de Professorat de la Facultat de Ciències
Econòmiques i Empresarials

Facultat d'Economia i 
Empresa, 2009 -

Expedients de reunió de la Comissió de Professorat de la Facultat d'Economia
i Empresa
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Noves sèries creades a l’UBDOC (segueix)

Productor Sèrie

Facultat d'Educació, 2014
-

Expedients de proves de conjunt dels ensenyaments de la Facultat d'Educació

Expedients de proposta de premis extraordinaris de la Facultat d'Educació

Facultat de Formació del 
Professorat, 1845-2014

Expedients de proves de conjunt dels ensenyaments de la Facultat de 
Formació del Professorat

Expedients de convenis col·lectius de cooperació educativa de la Facultat de 
Formació del Professorat 

Llistats de matrícula de l'Escola Normal de Magisteri 

Facultat de Física, 1973 - Actes de la Comissió de Professorat de la Facultat de Física

Escola Universitària de 
Treball Social, 1982 - 
2003

Plans d'estudi de l'Escola Universitària de Treball Social 

Escola Universitària 
d'Estudis Empresarials, 
1850 - 2008

Expedients de cursos de postgrau, títols propis i extensió universitària de 
l'Escola Universitària d'Estudis Empresarials 

Martorell Codina, Oriol, 
1927-1996

Expedients d'actes de caire religiós als que hi ha assistit Oriol Martorell 

Expedients d'actes socials als que hi ha assistit Oriol Martorell 

Felicitacions rebudes i recopilades per Oriol Martorell 

Porter Moix, Miquel, 
1930-2004

Dossiers de premsa (pressbooks) de cinemes, recopilats per Miquel Porter 

Expedients sobre l'elaboració de pel·licules i curtmetratges, recopilats per 
Miquel Porter

Cartells d'esdeveniments relacionats amb el cinema, recopilats per Miquel 
Porter 

Catàlegs d'entitats productores de cinema i videoteques, recopilats per Miquel 
Porter

Programes i catàlegs de promoció de les sales de cinema, recopilats per Miquel
Porter

Programes sobre activitats relacionades amb el cinema, recopilats per Miquel 
Porter

Expedients sobre pel·lícules espanyoles i estrangeres, recopilats per Miquel 
Porter

Sabater Pi, Jordi, 1922-
2009

Dibuixos representatius de cercopitecs, mangabeis i còlobs creats per Jordi 
Sabater Pi
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Web de l'Arxiu

http://www.ub.edu/arxiu

La web de l’Arxiu Històric ha rebut un total de 2 668 visitants, dels quals 1 838 han estat nous visitants (254
més que l’any anterior).

Nombre de visites rebudes a la web de l’Arxiu Històric 2018 (gener a desembre)

G F M A M J J A S O N D

Nous visitants 165 142 142 147 142 176 242 68 152 159 189 114

Visitants totals 247 211 230 235 210 264 343 92 204 221 259 152

Al setembre es va posar en marxa la versió de la web de l’arxiu en castellà:

http://www.ub.edu/arxiu/es
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Nova eina de treball col·laboratiu: Sharepoint (Office 365)

Al 2018, la Universitat de Barcelona es va dotar del conjunt d’eines ofimàtiques al núvol de Microsoft,
l’Office 365. Un dels seus avantatges és que els membres de la comunitat universitària poden accedir en
línea des de qualsevol lloc i dispositiu.

Al  paquet d’aplicacions hi  ha l’eina de treball  col·laboratiu Sharepoint.  Es tracta bàsicament d'un
espai de treball  web per  emmagatzemar,  organitzar  i  compartir  documents i  informació  amb un grup de
persones al qual es pot accedir amb diferents nivells de permisos.

Gestió Documental i Arxiu ja disposava d’una eina d’aquest tipus des dels seus inicis, el BSCW, que
s'havia  constituït  com  a  espai  de  treball  per  a  tota  la  documentació  de  gestió  de  la  unitat.  Aquesta
documentació s'ha migrat a la nova plataforma per tal de continuar servint com a suport per a la gestió dels
documents de treball i l’agenda de tot l'equip.
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Gestió documental
Directrius i procediments

Disposicions documentals

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 i exhaurits els terminis corresponents a la sèrie. S’indica la resolució, que pot ser d’eliminació
total o parcial i/o transferència a l’arxiu per a la documentació de conservació permanent, les instruccions i els
models de formularis de sol·licitud en cada cas.

Enguany s’ha prioritzat l’elaboració de les disposicions relacionades amb els concursos de personal
dels col·lectius PAS (Personal d’Administració i Serveis) i PDI (Personal Docent i Investigador). Pel que fa als
concursos del col·lectiu PDI, cal distingir entre els concursos destinats a la contractació de PDI temporal i els
de PDI permanent perquè els processos són diferents.

Codi Objecte de la disposició

028 Concursos de PDI temporal

033 Concursos de PDI permanent

034 Concursos de PAS

Proposta d’Avaluació i Accés Documental (PAAD)

La Comissió Nacional d’Accés,  Avaluacio i  Tria Documental  va aprovar la Proposta d’Avaluació i
Accés Documental presentada per la Universitat de Barcelona per a la sèrie "Expedients de reconeixement
de crèdits acadèmics" amb data d’11 d’octubre de 2018, que serà proposada para la seva aprovació com a
taula d’accés i avaluació documental de la Generalitat de Catalunya.

Suport i assessorament

A partir de l’informe que es va elaborar al 2014 per avaluar la situació de l’arxiu de gestió de les
oficines de Gerència es va iniciar el projecte per establir uns criteris de gestió documental i  aplicar-los a
aquestes oficines.

S’estan optimitzant els espais de l’arxiu de les oficines amb eliminació de documentació efímera
(duplicats, impressions de treball, etc) i amb la instal·lació dels expedients d’acord als criteris establerts al
projecte. S’està identificant la documentació original que cal transferir a l’arxiu per a la seva conservació
definitiva, com els acords i les instruccions.

Personal dedicat: Mae Molina (tècnic suport), Elena Rodríguez (dos mesos), Jaume García (6 mesos)
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Registre d’eliminacions

A partir  del  que  indiquen  les  disposicions  documentals,  quan  una  oficina  vol  portar  a  terme
l’eliminació d’un determinat volum de documentació, demana l’autorització a Gestió Documental i Arxiu amb
una sol·licitud amb les dades requerides (sèrie, anys extrems, volum, relació d’expedients...) i, si es procedeix
a la destrucció, envia un certificat segellat per l’empresa destructora o la persona responsable de l’oficina.

A Gestió Documental i  Arxiu s’introdueix la informació al Registre d’eliminacions que s’eleva a la
Comissió Nacional d’Accés, Avaluació i Tria Documental de la Generalitat de Catalunya.

El volum total de documentació eliminada al 2018 ha estat de 247 capses.

Oficina i documentació
Volum

(capses)
Anys extrems

Departament de Dret Penal: exàmens i treballs (disposició 002) 90 2016-2017

 SED Facultat de Psicologia: expedients de trasllat denegats 42 2008-2014

OAG Física i Química: permisos i llicències del personal 3 2014-2016

 Oficina de Beques: sol·licituds de beques de col·laboració (disposició 005) 90 2014

Oficina de Contractació adm.: expedients de no adjudicataris 22 2011-20127

Total documentació 247 capses

Projectes d'administració electrònica  

Projectes finalitzats al 2018

Aplicació de sol·licitud pública d'informació (transparència)
Aplicació Gestió Òrgans Col·legiats (GOC) - primera fase: Conferència de Degans i Consell de Govern
Seu Electrònica - Segona fase: Millores aplicació
Mòdul de Còpia autèntica
Cl@ave - Alta com a entitat expenedora de certificats digitals
Signatura d'actes de qualificació d'ERASMUS i SICUE
Accés i Admissió als ensenyaments de doctorat - Procediment 100% digital
Queixes i suggeriments - Procediment 100% digital
Dubtes i consultes - Procediment 100% digital
Instància genèrica

Projectes en curs

Creació i implementació de l'Oficina d'Atenció en Matèria de Registre (OAeMR)
Interconnexió de registres d'entrada i sortida de les administracións. Connexió SIR - MUX
Exploradoc - gestió d'expedients de tràmits sense aplicació específica
Signa UB - Eina de signatura genèrica
Portasignatures - Aglutinador de signatures electròniques de diferents procediments / aplicacions
Contractació administrativa - eLicita
Registres d'autoritat - Centres Gestors
Aplicació Gestió Òrgans Col·legiats (GOC) - segona fase: Consell Social
Carpeta Ciutadana - Accés a la "meva carpeta" / "meves gestions"
Seu Electrònica - Segona fase: Millores aplicació
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Recursos Humans - Contractació PDI associat
Beques de col·laboració - Tercera fase: signatura convocatòries
Votació electrònica - eVOT
Procés d'acreditació d'ensenyaments

Evolució dels indicadors d’aplicacions en marxa (tràmit 100% digital)

Aplicació 2017 (total acumulat) 2018 (total acumulat)

Actes de qualificació  14 500 20 460
Certificats acadèmics 116 670 145 406
Sol·licitud de títol 19 950 26 513
Sol·licitud de reconeixement de crèdits 14 572 19 391
Instància genèrica 17 167
Accés a màsters universitaris 26 594 35 386
Queixes i suggeriments 79 184
Recepció de factures 73 798 128 148
Digitalització de factures 48 249
Dubtes i consultes - 241
Preinscripció a graus 1 2
Accés a graus 46 002 57 312
Accés a doctorat - 252
Admissió a doctorat - 252
Sol·licitud beques de col·laboració 10 560 11 260
Certificacions activitats formatives ICE 3 762 13 302
Matrícula de grau 47 214 93 820
Transferència de crèdits de grau 390 490
Registre telemàtic Entrades: 21 213

Sortides: 13 295
Entrades: 22 162
Sortides: 14 367

Serveis AOC (Administració Oberta Catalunya)

Servei 2017 2018
Còpia autèntica  3 037 11 732

Notificació (e-notum) 5 970 6 700

Consulta del DNI 38 987 15 834

Consulta del carnet de família numerosa 7 445 5 484

Consulta del grau de discapacitat 283 323

Consulta dels títols universitaris al RUCT* 143 40

e.Fact 43 491 51 350

Tràmits via EACAT 194 418

Perfil del contractant - 48

Registre públic de contractes 628 1824

Registre unificat 449 1 706

Serveis d'identificació i certificació (TCAT) 1 357 652

Serveis d'identificació i certificació  (Vàlid) 147 583 31 414
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Arxiu
Arxiu Històric
Projectes

L’equip tècnic de l’Arxiu Històric segueix treballant en la descripció de la documentació dels seus
dipòsits, on es custodien expedients dels subfons dels centres de la Universitat de Barcelona. Enguany s’ha
dut a terme la càrrega massiva de les dades de 13 520 expedients a l’aplicació de l’arxiu UBDOC, dels quals
un volum de 4 713 expedients ja són d’accés lliure. 

D’altra documentació, s’han incorporat més de set-cents expedients professionals (PDI i PAS)

Nota: a la columna "Expedients totals" es recull el volum d’expedients descrits a l’UBDOC.

Subfons Expedients 2018 Expedients totals
Facultat de Biologia 34 34 
Facultat de Ciències 2 274 2 296 
Facultat de Farmàcia 1 334 9 455 
Facultat de Filologia 357 357 
Facultat de Filosofia i CC Educació 59 4 097 
Facultat de Filosofia i Lletres 1 487 2 878 
Facultat de Matemàtiques 130 130 
Facultat de Medicina 3 490 3 490 
Facultat de Dret* 1 360 27 984 
UB Districte Universitari 1 842 1 842 
Universitat Literària de Cervera 191 191 
Recursos Humans (expedients professionals) 729 4 430 

* Compartit amb Arxiu Intermedi de Campus Diagonal

Projecte 2018 Totals
Descripció fitxes d’inscripció a les Milícies de la Cultura 1 508 fitxes 3 576 fitxes
Digitalització de llibres (CEDI*) 6 volums -

* CEDI, Centre de Digitalització de la UB

Tècnica d’arxiu: Teresa Vernet

Auxiliars d’arxiu: Maria Àngels Esteban, Neus Jaumot, Ramon Ravell, Pilar Calderón

Becaris: Maria Rosa Aran (11 mesos), Míriam Ariño (7 mesos), Ana Fando (10 mesos), José Antonio Mouriz 
(4 mesos), David Pastor (10 mesos)
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Usuaris Arxiu Històric

G  F  M  A  M J J A S O N D Total

Consultes 78 73 101 92 242 95 167 23 143 135 101 87 1337

Reproduccions 376 203 212 107 264 280 307 7 780 170 408 90 3204
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Arxiu Intermedi de Campus Centre  

L’Arxiu Intermedi de Campus Centre (AICC) custodia documentació dels subfons de les facultats de
Filosofia i de Geografia i Història, a més de documentació del subfons de la Divisió I, de Ciències Humanes i
Socials, i de l’Institut d’Arqueologia Prehistòrica, amb un volum total de expedients, dels quals un total de
nous expedients s’han incorporat al llarg del 2018.

Nota: a la columna "Expedients totals" es recull el volum d’expedients descrits a l’UBDOC per cada subfons o
sèrie. Les sèries amb nom "Expedients acadèmics" corresponen als expedients previs al Pla de Bolònia 2010,
i agrupen els expedients de diplomatura, llicenciatura, màster i doctorat.

Projectes

Subfons Expedients 2018 Expedients totals
Facultat de Geografia i Història 2 219 42 536 
Facultat de Filosofia 158 9 833 

Tècnica: Teresa Vernet

Auxiliar d’arxiu: Marta Codina – Becaris: Lupe Saloni (1 mes), Marc González (5 mesos), Mariona Tusell (10
mesos), Marta Cano (3 mesos), Marta Vera (2 mesos)

Subfons "Facultat de Filosofia"

Sèrie Expedients 2018 Expedients totals

Expedients acadèmics 33 8 748 

Expedients acadèmics de grau 61 286 

Expedients acadèmics de màster 64 634 

Subfons "Facultat de Geografia i Història"

Sèrie Expedients 2018 Expedients totals

Expedients acadèmics 117 40 440 

Expedients acadèmics de grau 948 948 

Expedients acadèmics de doctorat 20 20 

Expedients acadèmics de màster  1 118 1 118

Digitalització de llibres de diaris i de cròniques de la 
Facultat de Filosofia i Lletres

16 llibres 16 llibres
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Arxiu Intermedi Campus Centre

Transferències  

Facultat de Geografia i Història
Documentació Capses Exped
Expedients acadèmics de llicenciatura i grau 65 2 003

Expedients acadèmics de màster i doctorat 33 933

Llibres d’actes d’exàmens de grau - 10

Facultat de Filosofia

Documentació Capses Exped
Expedients acadèmics de llicenciatura i grau 7 220

Usuaris Arxiu Intermedi Campus Centre

G  F  M  A  M J J A S O N D Total
Préstecs 51 45 62 51 75 69 31 7 37 85 27 13 553
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Arxiu Intermedi de Campus Diagonal  

Projectes

L’Arxiu  Intermedi  de  Campus  Diagonal  (AICD)  custodia  documentació  dels  subfons  de  diverses
facultats i de la Divisió II, de  Ciències Jurídiques, Econòmiques i Socials, amb un volum total de  228 773
expedients, dels quals un total de 29 482 nous expedients s’han incorporat al llarg del 2018.

Nota: a la columna "Expedients totals" es recull el volum d’expedients descrits a l’UBDOC.

Subfons Expedients 2018 Expedients totals

Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials 16 972 85 128  

Facultat d’Economia i Empresa 203 28 142  

Facultat de Dret* 5 948 27 984* 

Facultat de Medicina** 6 359 34 619**

Totals 2018 29 482 
 * Compartit amb l’Arxiu Històric
** Només la sèrie dels expedients acadèmics d’Assistents Tècnics Sanitaris 

Personal dedicat:

Tècnic: Ferran Abarca

Becaris: Montserrat Gómez Marco (11 mesos), Iván Montemayor Delgado (10 mesos), Mireia Canyes Mas (5 
mesos), Álvaro Ráez Zafra (6 mesos), Carles Eugenio Luengo Urbano (6 mesos)

Subfons "Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials"

Sèrie Expedients 2018 Expedients totals

Expedients acadèmics 16 926 72 441

Expedients de reunió de la Comissió de Professorat 33 33

Actes de qualificació 13 volums 352 volums

Cal destacar que, amb la incorporació de gairebé disset mil expedients i un volum total de setanta-
dos mil,  al 2018 s’ha completat la sèrie "Expedients acadèmics de la Facultat de Ciències Econòmiques i
Empresarials". Això vol dir que tots els expedients dels alumnes que van estudiar ensenyaments a aquesta
facultat es troben descrits i custodiats per Gestió Documental i Arxiu i tots son recuperables mitjançant el
catàleg.
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Arxiu Intermedi Campus Diagonal – Projectes (segueix)

Subfons "Facultat d’Economia i Empresa"

Sèrie Expedients 2018 Expedients totals

Expedients de reunió de la Comissió de Professorat 56 56

Expedients de reunió dels Consells d’Estudis 18 147

Subfons "Facultat de Dret"

Sèrie Expedients 2018 Expedients totals

Expedients acadèmics de la Facultat de Dret 5 948 26 468*
* No inclou els que es troben al dipòsit de l’Arxiu Històric

Des de desembre del 2015, l’AICD va iniciar el projecte de tractament i descripció dels expedients
acadèmics de la Facultat de Dret, amb les transferències de documentació de la secretaria d’aquesta facultat.
Aquesta sèrie també inclou els expedients que es troben a l’Arxiu Històric.

Subfons "Facultat de Medicina"

Sèrie Expedients 2018 Expedients totals

Expedients acadèmics d’Assistents Tècnics Sanitaris 6 359 34 619

Al desembre del 2015,  l’AICD també va iniciar el projecte de tractament i descripció dels expedients
acadèmics  dels  Assistents  Tècnis  Sanitaris  (ATS)  de  la  Facultat  de  Medicina.  Al  2018  s’ha  completat  el
tractament, descripció i instal·lació de la darrera transferència amb la qual conclou aquest projecte.
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Arxiu Intermedi Campus Diagonal

Transferències  

Facultat d’Economia i Empresa 

Procedència Documentació M. lineals Capses Exped

Comissió d’igualtat
Expedients de la comissió 
d’igualtat

0,12 1 3

Deganat Expedients de reunió

Oficina Màsters i Doctorat

Expedients acadèmics de màster 
(gener)

0,84 7 174

Expedients acadèmics de doctorat
(gener)

2,04 17 263

Expedients acadèmics de màster 
(abril)

0,36 3 72

Expedients acadèmics de doctorat
(abril)

0,24 2 18

Oficina d’Afers Generals
Documentació comptable 4,2 35 -
Actes de reunió Comissió del 
professorat

0,48 4 127

Coordinació 
ensenyaments

Actes de reunió Consell d’Estudis 0,12 1 18

Formació continuada

Expedients acadèmics títols propis
(abril)

2,28 19 1045

Cursos propis 2,88 24 328

Actes de qualificació 1,8 15 13 volums

Of. Carreres 
professionals

Expedients projectes formatius 1,68 14 1975

Convenis de projectes formatius 0,84 7 985

Secretaria d’Estudiants i 
Docència 

Expedients acadèmics FCEiE 
(juliol)

29,88 249 9978 

Expedients acadèmics FCEiE 
(desembre)

20,16 168 6984 

Transferències  

Facultat de Dret

Procedència Documentació M. lineals Capses Exped

Secretaria d’Estudiants i 
Docència 

Expedients acadèmics de Dret 
(juliol)

7,56 63 2154

Expedients acadèmics de Dret 
(desembre)

5,76 48 1626

Usuaris Arxiu Intermedi Campus Diagonal

G  F  M  A  M J J A S O N D Total
Préstecs 24 47 31 40 49 61 117 0 56 64 47 34 554
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Arxiu Intermedi de Campus Mundet
Projectes

L’Arxiu Intermedi de Campus Mundet (AICM) custodia documentació dels subfons de les facultats d’aquest
campus i de la Divisió V, de Ciències de l’Educació, amb un volum total de 212 797 expedients, dels quals un
total de 9 867 nous expedients s’han incorporat al llarg del 2018.

Nota: a la columna "Expedients totals" es recull el volum d’expedients descrits a l’UBDOC.

Subfons Expedients 2018 Expedients totals

Divisió V. Ciències de l’Educació 3 784 22 603

Facultat de Pedagogia 808 54 301

Facultat de Formació del Professorat 1 406 88 538

Facultat d’Educació 2 516 4 141

Facultat de Psicologia 1 300 38 941

Escola Universitària de Treball Social 53 6 437

Institut de les Ciències de l'Educació - 836

Totals 2018 9 867 

Personal dedicat:

Tècnica: Pilar Campos

Becaris: Adrià Ballonga Montoliu (10 mesos), Sandra Dolz López (4 mesos), Lídia Verdier Guasques (10
mesos), Gal·la López Serrano (6 mesos)

Subfons "Divisió V. Ciències de l’Educació"

Sèrie Expedients 2018 Expedients totals
Expedients de reconeixement de crèdits 623 9 330 
Expedients de convalidacions d'assignatures 1969 2 829 
Expedients de convalidacions d'estudis 1111 1111
Expedients d'ajuts a joves investigadors 37 37
Expedients de projectes de recerca de grups no consolidats 41 41

Subfons "Facultat de Pedagogia"

Sèrie Expedients 2018 Expedients totals
Expedients acadèmics 801 40 555 
Expedients de proves de conjunt 7 43
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Arxiu Intermedi de Campus Mundet – Projectes (segueix)

Subfons "Facultat de Formació del Professorat"

Sèrie Expedients 2018 Expedients totals

Expedients acadèmics 829 85 340 

Expedients de  proposta de premis extraordinari 11 21

Expedients de proves de conjunt 248 248 

Llistats de matrícula de l'Escola Normal de Magisteri 316 316

Subfons "Facultat d’Educació"

Sèrie Expedients 2018 Expedients totals

Expedients acadèmics de grau 2 273 3 713 

Expedients acadèmics de màster 188 791 

Expedients acadèmics de doctorat 32 72 

Expedients de proves de conjunt 20 20 

Subfons "Facultat de Psicologia"

Sèrie Expedients 2018 Expedients totals

Expedients acadèmics de grau 873 1 651 

Expedients acadèmics de màster 338 819 

Expedients acadèmics de doctorat 79 98 

Subfons "Escola Universitària de Treball Social"

Sèrie Expedients 2018 Expedients totals

Plans d'estudis 36 36

Usuaris Arxiu Intermedi Campus Mundet

G  F  M  A  M J J A S O N D Total
Préstecs 30 32 24 46 55 52 27 1 39 45 48 19 418
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Arxiu Intermedi de Campus Mundet

Transferències  

SED Facultat d’Educació

Documentació M. lineals Capses Exped
Expedients acadèmics de grau de la Facultat d’Educació 7,92 66 2273
Expedients acadèmics de grau de la Facultat de Pedagogia 4,32 36 727
Expedients acadèmics de grau de la Facultat de Formació del
Professorat

4,08 34 751

Expedients acadèmics de màster de la Facultat d’Educació 0,96 8 188

Expedients acadèmics de màster de la Facultat de Pedagogia 0,48 4 64
Expedients acadèmics de màster de la Facultat de Formació 
del Professorat

0,6 5 75

Expedients acadèmics de doctorat de la Facultat d’Educació 0,84 7 32
Expedients acadèmics de doctorat de la Facultat de 
Pedagogia

0,12 1 10

Expedients acadèmics de doctorat de la Facultat de Formació
del Professorat

0,12 1 3

Expedients de reconeixement de crèdits de la Divisió V 1,8 15 1969

Expedients de convalidació d’assignatures de la Divisió V 1,32 11 623

Expedients de convalidació d’estudis de la Divisió V 2,4 20 1111
Expedients de proves de conjunt per homologació d’estudis 
de la Facultat d'Educació

0,12 1 20

Expedients de proves de conjunt per homologació d’estudis 
de la Facultat de Pedagogia

0,12 1 7

Expedients de proves de conjunt per homologació d’estudis 
de la Facultat de Formació del Professorat

0,84 7 248

Expedients de proposta de premis final de carrera de la 
Facultat de Formació del Professorat

0,12 1 11

Expedients de projectes de recerca de grups de recerca no 
consolidats de la Divisió V 0,72 6 41

Expedients d’ajuts per a joves investigadors de la Divisió V 
(Oficina de Recerca)

1,08 9 37

SED Facultat de Psicologia

Documentació M. lineals Capses Exped

Expedients acadèmics de doctorat 0,72 6 79

Expedients acadèmics de grau 3,36 28 873

Expedients acadèmics de màster 1,32 11 338

Escola Universitària de Treball Social – Direcció Unitat de Formació i Recerca (UFR)

Documentació M. lineals Capses Documents

Plans d'estudis (prova pilot- anys 1954-55) 0,12 1 32
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Arxiu Intermedi de Física i de Química
L’Arxiu  Intermedi  de Física  i  de  Química  (AIFQ) custodia  documentació  dels  subfons de les  dues

facultats  i  de  la  Divisió  III,  de  Ciències  Experimentals  i  Matemàtiques,  amb  un  volum  total  de  23  604
expedients, dels quals un total de 7 618 nous expedients s’han incorporat al llarg del 2018.

Nota: a la columna "Expedients totals" es recull el volum d’expedients descrits a l’UBDOC.

Projectes

Subfons Expedients 2018 Expedients totals

Facultat de Física 4 938 9 976 

Facultat de Química 2 680 12 712 

Subfons "Facultat de Física"

Sèrie Expedients 2018 Expedients totals

Expedients acadèmics 4 902 9 976 

Beques de col·laboració 26 57 

Concursos PDI temporal 10 10

Subfons "Facultat de Química
Sèrie Expedients 2018 Expedients totals

Expedients acadèmics 2 648 12 670 

Beques de col·laboració 19 29 

Concursos PDI temporal 13 13

Personal dedicat:  
Tècnica: Mae Molina
Becaris: Jordina Pellicer (11 mesos), Sergio Pozo (6 mesos), Paola Sanz (1 mes)

Préstecs i consultes

Nombre de préstecs, consultes i activacions a l’AIFQ al 2018:

- Préstecs:
- Consultes:
- Activacions:

64 
5 

10 
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Arxiu Intermedi de Belles Arts
L’Arxiu Intermedi de Belles Arts (AIBA) custodia documentació del subfons d’aquesta facultat, amb un

volum total de 16 668 expedients, dels quals un total de 4 830 nous expedients s’han incorporat al llarg del
2018.

S’ha  mantingut  l’espai  de  treball  al  passadís  principal,  davant  per  davant  de la  secretaria  i  s’ha
finalitzat el projecte dels expedients acadèmics de llicenciatura i grau. Tota aquesta documentació es troba
instal·lada al dipòsit 41 i s’ha deslliurat el total dels vint-i-quatre arxivadors metàl·lics amb què es va iniciar el
projecte. 

Nota: a la columna "Expedients totals" es recull el volum d’expedients descrits a l’UBDOC.

Projectes

Sèrie Expedients 2018 Expedients totals

Expedients acadèmics 4 711 16 549

Llibres d’actes de qualificació 119 119

Totals: 4 830 16 668

Personal dedicat:
Tècnica: Mae Molina
Becari: Miguel Bellés (11 mesos)

Transferències

La Secretaria d’Estudiants i Docència va transferir la sèrie completa dels llibres d’actes de qualificació
que custodiava des de l’any 1940. La tècnica ha realitzat la descripció i instal·lació al dipòsit dels mateixos i,
d’altra banda, continua amb la revisió de tota la  documentació que es trobava als  espais  annexos de la
secretaria que es van destinar a altres usos. 

Documentació M. lineals Capses Exped
Expedients acadèmics 13,44 112 4 711
Llibres d’actes de qualificació 4,68 39 119

Préstecs i consultes

- Préstecs:
- Consultes:

14
13 
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Activitats
Difusió
Exposició virtual:
"L'hora de la veritat. Els exàmens a la
Universitat de Barcelona 1840-1940"

Seguint amb l'objectiu de posar a l'abast del públic la documentació de l'Arxiu Històric, es va projectar
aquesta exposició temàtica a partir d'una trentena d'exàmens conservats als expedients acadèmics.

Dades estadístiques de visites rebudes per l’exposició virtual de l’Arxiu Històric "L’hora de la veritat"

G  F  M  A  M J J A S O N D Total
Nous visitants 232 31 14 9 4 44 9 4 9 9 11 6 382
Visitants totals 259 56 20 11 5 54 10 5 13 10 11 7 462

L’exposició ha incorporat una activitat de “gamificació“ al llarg de l’any: a partir d’alguns dels exàmens s’ha fet
un joc per a posar a prova al públic, tractant de contestar preguntes extretes dels mateixos, tipus test.

Dades estadístiques del joc

Matemàtiques Farmàcia  Història Magisteri  Química
Han visitat: 750 707 681 335 201
Han jugat: 177 132 84 47 64

Exposicions de la Universitat de Barcelona amb documents de l’Arxiu Històric

18/09/2018 “Pompeu Fabra i la Universitat” Exposició al vestíbul de l’Edifici Històric,
en el marc de l’Any Pompeu Fabra, impulsat per la Generalitat de Catalunya per
celebrar  els  150  anys  del  naixement  de  l’eminent  lingüista.  L’Arxiu  Històric  va
contribuir  a  l’exposició  amb  la  cessió  de  diversos  documents  del  fons  de  la
Universitat de Barcelona.

Publicacions i premsa

2/3/2018 "Quan la Universitat de Barcelona demanava puresa de sang" Article del periodista Carles Cols
publicat al diari El Periódico, a la secció Barcelonejant.

1/4/2018 "La primera metgessa   espanyola  " Article a doble pàgina sobre Dolors Aleu publicat a La Vanguardia.

30/04/2018 "Els Dalí de Figueres" Llibre sobre Salvador Dalí i la seva família escrit per l’historiadora de l’art
Mariona  Seguranyes  Bolaños;  entre  les  fonts  documentals  consultades  hi  figura  l’Arxiu  Històric  de  la
Universitat de Barcelona 

1/5/2018 "Espiritisme a l’Escola Normal de Lleida" Article a la revista Shikar (Centre d’Estudis Comarcals de
Lleida)  5  /  2018,  per  l’escriptor  Josep  Varela  i  Serra,  que  incorpora  dades de  l’expedient  acadèmic  de
Domènech de Miguel (1813-1880).
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http://www.lavanguardia.com/vida/20180401/442092009856/primera-medica-espanola-dolors-aleu.html
http://www.lavanguardia.com/vida/20180401/442092009856/primera-medica-espanola-dolors-aleu.html
https://www.elperiodico.cat/ca/barcelona/20180301/quan-la-universitat-de-barcelona-demanava-puresa-de-sang-6660388


Publicacions i premsa (segueix)

6/9/2018 "Els documents de la nostra història" Article sobre l’Arxiu Històric elaborat en col·laboració amb la
Unitat de Comunicació i publicat a la web de la Universitat de Barcelona.

31/12/2018 "Topografia de la destrucció. Els bombardeigs de Barcelona durant la Guerra Civil (1936-1939)"
Llibre de Laia Araño i Mireia Capdevila, publicat per l’Ajuntament de Barcelona, amb fotografies de l’Edifici
Històric i els efectes dels bombardeigs.

       

Campanya especial de nadal   

Amb la campanya "Un record és un regal",  per
segon  any  l’arxiu  vol  apropar  els  fons
documentals a la ciutadania. Amb aquesta proposta, arrel de les dates de Nadal, l’arxiu ha fet promoció de la
idea de regalar la reproducció de l’expedient acadèmic d’un familiar o conegut que hagi estat alumne a la
Universitat de Barcelona.

S’han fet servir les diverses eines de difusió disponibles: el compte de Twitter i la web de l’arxiu, i també s’ha
comptat amb la col·laboració d’Entorns web amb la publicació de la informació com a notícia a la intranet de
la UB. https://intranet.ub.edu/dyn/cms/menu_eines/noticies/2018/11/29_1.html 

També a la web de l’Associació d’Arxivers-Gestors documentals de Catalunya (AAC), Pilar Campos va publicar un article
per donar més difusió a aquesta campanya. http://arxivers.com/ladada/aquest-nadal-un-record-es-un-regal/ 

Twitter @ArxiuUB  

En el seu segon any, el compte @ArxiuUB a Twitter, que es va iniciar al 16 de gener de 2017, ha superat la
xifra de mil seguidors, amb un total de 1056 seguidors, xifra que el situa al primer lloc al rànquing d’arxius
universitaris de l’Estat espanyol amb presència a Twitter.

El nombre total de "tuits" (publicacions) fets al llarg de l’any gairebé s’ha duplicat en relació a l’any anterior,
amb 880, de les quals 349 han incorporat imatges. El nombre d’"impressions" total de tots aquests tuits en
conjunt ha estat de 480 000 (480.0K). Una impressió és cada vegada que un tuit es visualitza a la pantalla
d’un usuari. Quant a les interaccions amb els usuaris, el nombre total ha estat de 7 069 interaccions. 
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http://arxivers.com/ladada/aquest-nadal-un-record-es-un-regal/
https://intranet.ub.edu/dyn/cms/menu_eines/noticies/2018/11/29_1.html
http://www.ub.edu/noticies/cgi/event.pl?id=121289&noticiaub=ARXIU


Twitter @ArxiuUB (segueix)

Les interaccions amb els usuaris que es produeixen a Twitter són de quatre possibles tipus:

• Clics: l’usuari fa clic a un enllaç d’un tuit
• Retuits: l’usuari redifon el tuit
• M’agrada: l’usuari fa clic al botó "M’agrada"
• Resposta: l’usuari escriu un comentari

Dades estadístiques del compte @ArxiuUB (impressions -en K- i interaccions)

G F M A M J J A S O N D Total

Seguidors 665 717 759 786 817 861 888 923 974 999 1036 1056 1 056 
Impressions 76.4K 113.7K 57.0K 64.4K 64.6K 70.4K 59.0K 41.3K 50.0K 47.1K 48,5K 38.0K 480K 
Interaccions 1 407 1 224 805 882 1155 827 611 586 645 586 546 426 7 069 
  - Clics 563 332 276 348 404 189 168 105 125 144 120 123 2 897 
  - Retuits 279 273 198 194 224 224 145 127 166 125 165 73 2 193 
 -"M'agrada" 537 598 315 334 507 403 288 347 346 308 344 219 4 546 
 - Respostes 28 21 16 7 20 11 10 7 8 9 17 11 165 

Vídeo "Universitat de Barcelona. Gestió Documental i Arxiu"

Amb motiu del  Dia Internacional dels Arxius,  l'equip  de Gestió  Documental  i  Arxiu  va decidir  encarregar
l'elaboració d'un vídeo promocional a Serveis Audiovisuals de la UB.

El vídeo, amb una durada d'un minut, sintetitza de manera dinàmica i visual quin és el paper a la Universitat 
de Barcelona del Servei de Gestió Documental i Arxiu, com a peça clau per a un millor funcionament de la 
institució.

El vídeo es va mostrar a la web principal de la UB durant uns dies.
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Dia Internacional dels Arxius

                                  Portes obertes a l'Arxiu Històric de la Universitat de Barcelona

Els dies 8, divendres, i 11, dilluns, de juny, l’Arxiu Històric va oferir
dues  jornades  de  portes  obertes  al  públic  en  general.  A més  de
l’oportunitat  de visitar  l’arxiu,  els  assistents van poder gaudir  de la
mostra  documental  física  d’alguns  dels  expedients  originals
contenidors dels exàmens que formen part de l’exposició virtual 2018.

Materials promocionals

Es van dissenyar i imprimir cartells i punts de llibre per distribuir als
centres dels arxius intermedis i a les biblioteques. 
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Formació

Formació impartida

Formació corporativa

En col·laboració amb Formació corporativa, s’han realitzat els següents cursos, adreçats a tot el personal
d’administració i serveis de la UB:

Data Codi Nom Durada Impartit per

7 març 115/18 Coneix l'UBDOC: l'aplicació d'arxiu 
documental de la Universitat de Barcelona

4h Ferran Abarca

19-26 abril i 9 
maig

113/18 Gestió documental i eliminació de documents 
a la Universitat de Barcelona

15h Ferran Abarca 
Pilar Campos

Impacte de les Lleis 39 i 40/2015 en 
l'Administració Electrònica i la Universitat de 
Barcelona

Ferran Abarca 
Pilar Campos 
Pilar Romera

5-8 i 21 
novembre

114/18 Gestió documental i eliminació de documents
a la Universitat de Barcelona

15h Pilar Campos,
Mae Molina

28 novembre 116/18 Coneix l'UBDOC 4h Pilar Campos

Formació específica per al CRAI

Els  tècnics Ferran Abarca i  Teresa Vernet  han impartit  una formació  específica  de 10 hores sobre fons
personals els dies 6 i 7 de novembre destinada al personal del Centre de Recursos per a l’Aprenentatge i la
Investigació (CRAI).

Formació i visites guiades per als becaris de col·laboració

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 febrer i va estar impartida pels tècnics de l’arxiu.

Programa de la formació
Introducció a l’eina de treball col·laboratiu BSCW

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

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

La formació dels becaris s’ha complementat amb tres jornades de visites guiades on han tingut l’ocasió de
conèixer el conjunt d’arxius intermedis de la Universitat de Barcelona.

Al febrer, coincidint amb la incorporació de nous becaris i la sessió de benvinguda a l’arxiu que va tenir lloc a
l’Edifici Històric, se’ls va mostrar i explicar l’Arxiu Històric i l’Arxiu Intermedi de Campus Centre.

Posteriorment, al juliol, es va realitzar el dia 13 la visita a l’Arxiu Intermedi de Campus Mundet i  les tres
darreres visites es van realitzar el dia 18, començant per l’Arxiu Intermedi de Física i de Química, seguint per
l’Arxiu Intermedi de Belles Arts i finalitzant a l’Arxiu Intermedi de Campus Diagonal, a la Facultat d’Economia i
Empresa.
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Assistència a cursos i jornades

Data Nom Organitzat per Assistents

Febrer a 
octubre

Fluidesa oral en anglès. Nivell avançat Formació Corporativa UB Ramon Ravell

15 febrer Jornada Interesectorial Administración 
Electrónica Universidades – Madrid

Ferran Abarca, 
Pilar Campos, 
Pepa Sánchez, 
Pilar Romera

20 març Consejo de Cooperación Archivística DG Bellas Artes y 
Patrimonio

Pepa Sánchez

4 al 6 abril Jornadas de Secretarías Generales 
CRUE

Conferencia de Rectores 
Universidades Españolas

Pepa Sánchez
(ponent)

4 i 5 abril VIII Congreso Nacional de Innovación y
Servicios Públicos (CNIS)

Club de Innovación amb el 
suport de Ministeri 
d’Hisenda i Administracions 
Públiques

Ferran Abarca, 
Pilar Campos, 
Pilar Romera

9 al 13 abril Acces: Taules i Relacions Formació Corporativa UB Pilar Campos

2 al 9 maig Excel: representació de dades, gràfics i
taules dinàmiques (056/18)

Formació Corporativa UB Àngels Esteban, 
Mae Molina

22 al 25 maig Les xarxes socials a la UB (093/18) Formació Corporativa UB Pilar Campos

28 maig a 25 
juny

Els recursos administratius (229/18) Formació Corporativa UB Mae Molina

30 maig XIII jornada de debat: Els arxius que 
volem

Associació d’Arxivers-
Gestors documentals de 
Catalunya

Pilar Campos, 
Mae Molina

7 juny 3ª Jornada-Taller de Archivo-e para las 
Administraciones Públicas

Universidad Nacional de 
Educación a Distancia 
(UNED), Ministerio de 
Hacienda y Adm. Públicas

Ferran Abarca, 
Pilar Campos,
Pepa Sánchez

20 setembre Jornada “Archivo único: planteamientos, 
reflexiones, soluciones"

Asociación de Archiveros 
de Navarra

Ferran Abarca 
(ponent)

1 octubre al 30
novembre

Curs virtual de procediment 
administratiu

Formació Corporativa UB Marta Codina

3 al 5 octubre XXIV Jornadas de la Conferencia de 
Archiveros de las Universidades 
Españolas - ICA/SUV 2018 Annual 
International Conference

Conferencia de Archiveros 
Universitarios Españoles 
(CAU) i Secció d’Arxius 
d’Universitats del Consell 
Internacional d’Arxius 
(ICA/SUV)

Ferran Abarca 
(coordinador de 
taula), Pilar 
Campos,
Pepa Sánchez

19 octubre Sessió sobre Identificació i Signatura 
Electrònica

Escola d’Administració 
Pública de Catalunya

Ferran Abarca

23 octubre Compartir experiències Erasmus Formació Corporativa UB Pilar Campos,
Neus Jaumot
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 Assistència a cursos i jornades (segueix)

Data Nom Organitzat per Assistents

23 octubre Introducció cultural al món àrab Formació Corporativa UB Neus Jaumot

2 al 7 
novembre

Excel: representació de dades, gràfics i
taules dinàmiques (056/18)

Formació Corporativa UB Pilar Campos

6 i 13 
novembre

Curs pràctic per a l’ús del llenguatje no 
sexista

Formació Corporativa UB Àngels Esteban

9 novembre Visita al fons patrimonial del CRAI de la
UB

Formació Corporativa UB Pilar Campos

14 novembre Sessió sobre còpies i notificacions 
electròniques

Escola d’Administració 
Pública de Catalunya

Ferran Abarca, 
Pilar Campos

15 novembre Jornada Biblioteques patrimonials CRAI Pepa Sánchez, 
Teresa Vernet

12-16 
novembre

Eines UB d'administració de continguts 
en el núvol (082/18)

Formació Corporativa UB Àngels Esteban, 
Neus Jaumot

11 desembre 10è Laboratori d’Arxius Municipals Associació d’Arxivers-
Gestors documentals de 
Catalunya

Pilar Campos, 
Mae Molina, Pepa
Sánchez
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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 descripció.

• Centre de Digitalització (CRAI): A aquest centre es disposa de maquinari i eines especialitzades per realitzar
digitalitzacions específiques; per tant, en determinats casos, digitalitzen materials de l’arxiu. Enguany, s’ha
dut a terme la digitalització de 80 llibres del subfons de la Universitat de Cervera.

• Servei de Restauració (CRAI): 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 ha impartit 8 cursos tal personal de la Universitat en el marc
del programa de Formació corporativa.

• Servei d'Audiovisuals: Elaboració del vídeo "Servei de Gestió Documental i Arxiu"

• Unitat de Comunicació: Accions de difusió de l'arxiu als mitjans de comunicació El Periódico, La Vanguardia
i article "Els documents de la nostra història" publicat a la web de la UB

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): Presidida per Belén Noguera, secretària general de la
UB, i amb la cap de Gestió Documental i Arxiu, Pepa Sánchez, al front de la secretaria executiva.

•  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 va assistir
a la jornada d'estudi i debat i a l'assemblea de l’AAC-GD al maig.

• 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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