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Presentació
Aquesta és la nostra vuitena memòria, des que, l’any 2011, vam prendre el compromís de fer el

balanç  de  l’any  precedent.  Per  tant,  fidels  a  aquest  compromís,  hem  elaborat  la  memòria  de  Gestió
Documental i Arxiu de l’any 2017, que recull, d’una banda, les dades globals amb les que es manifesta el
treball continuu del nostre dia a dia com a equip, amb gràfics que les representen en una format visual  (el
volum de documentació que ingressa a l’arxiu, el volum de peticions de consulta i de préstec, etc); d’altra
banda, aquells esdeveniments puntuals que s’han anat produint al llarg dels dotze mesos. 

Així, vam començar l’any amb la publicació al gener de l’exposició virtual «Les Milícies de la Cultura»
i amb l’inici del  compte de Twitter @ArxiuUB, amb què Gestió Documental i Arxiu ha fet un pas endavant
quant a interacció i presència a les xarxes socials. També vam assistir al  II Congrés de Govern Digital a
Barcelona, com ja vam assistir a la primera edició l’any 2015.

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

Al  maig,  vam  assistir  al  XVI  Congrés  d’Arxivística  de  Catalunya que  va  organitzar  l’Associació
d’Arxivers-Gestors Documentals de Catalunya a Reus, i que es va centrar en el tema de la preservació digital
de la documentació. 

  Vam arribar al juny amb la jornada dedicada a la commemoració del Dia Internacional dels Arxius, el
9 de juny, amb el muntatge de diverses mostres documentals als respectius arxius intermedis i  a l’Arxiu
Històric.  Enguany,  amb  motiu  de  les  jornades  «Elias  Rogent  i  Barcelona:  arquitectura,  patrimoni  i
restauració», es va oferir una visita guiada a l’exposició a l’Arxiu Històric amb documentació de la construcció
de l’Edifici Històric de la Universitat de Barcelona, obra d’Elias Rogent.

Cal destacar també l’assistència a les jornades de la Conferencia de Archiveros de las Universidades
Españolas (CAU) a La Corunya, i a les quals, Pepa Sánchez, cap de Gestió Documental i Arxiu, va estar
nomenada secretària executiva de la CAU.

A mitjans de juliol, es va portar a terme el retorn de tota la documentació de l’Escola d’Alts Estudis
Mercantils, que havia estat conservada a l’Arxiu Nacional de Catalunya des de 1991.

A la  tardor,  seguint  la  iniciativa  promoguda  per  l’Associació  d’Arxivers-Gestors  Documentals  de
Catalunya, vam emprendre la campanya «Arxivem el moment», amb la finalitat de preservar la documentació
audiovisual generada entorn dels aconteixements al voltant del procés independentista.

Ja  al  desembre,  a  les Jornades de la  Sectorial  de  Secretarías  Generales  de la  Conferencia  de
Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), Belén Noguera, Secretària general de la Universitat de
Barcelona, va assumir la presidència de la Conferencia de Archiveros de las Universidades Españolas (CAU).

I,  per  finalitzar,  vam  endegar  la  campanya  «Regala  un  record»,  una  forma  diferent  amb  què
proposem 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 2017, 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*:

Lluís Alavedra Ysbert
Maria Rosa Aran Martínez
Miriam Ariño Asensi
Alba Baiges López
Miquel Bellés Catá
Karen Bittón Fernández
Ia Bonet Andres
Andrea Boyo Arias
Robert Bosch Mayordomo
Mireia Canyes Mas
Miquel Creus Brunat

Judith Echevarria Botanch
Natàlia Fernandes Garcia
Noelia Fort Llopis
Alba Garzón Gimeno 
Montserrat Gomez Marco
Marc González León
Ester Granolles Gibal
Oriol Martínez Martínez
Iván Montemayor Delgado
Eric Ortega Gonzalez
Eduard Page Campos

Sergi Periñán Arjona
Laia Roig Polonio
Guadalupe Saloni Marimón
Paola Sanz Lucas
Marina Serra Candela
Maria Llum Soriano Espí
Tura Tusell Latorre
Lídia Verdier Guasques
Ingrid Vidal Pascual
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 2017; 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
Misael Rius Cudola
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Instal·lacions i equipaments

Instal·lacions

Sistema de tancament d’armaris mòbils compactats a l’Arxiu Intermedi Campus Centre

El  dipòsit  11  de  l'Arxiu  Intermedi  de  Campus  Centre  (AICC),  format  per  un  conjunt  d'armaris
compactats de 46 cossos mòbils i  2 de fixes,  ha incorporat  un sistema de tancament format per portes
corredisses amb pany als dos cossos de cada extrem del dipòsit i un sistema de blocatge del desplaçament
dels  armaris  mòbils.  Aquesta  actuació  representa  una  millora  substancial  de  les  condicions  per  a  la
salvaguarda física i la protecció de dades de la documentació que es custodia a aquest dipòsit. 

Prestatgeries fixes a l’Arxiu Intermedi Campus Centre

Al juny es va fer la instal·lació de 70 metres lineals de prestatges al passadís del dipòsit 11 i a l’espai
annex  a  les  oficines  de  l’AICC.  Aquests  prestatges  permeten  la  instal·lació  provisional  de  capses  de
documentació fins al seu tractament.

Armaris mòbils compactes a l’Arxiu Intermedi de Campus Mundet

Al febrer, al dipòsit 24 de l'Arxiu Intermedi de Campus Mundet es va fer la instal·lació de dos nous
cossos d'armaris mòbils compactes. Amb aquesta ampliació, el nombre total és de vuit cossos mòbils més un
de fix de tancament. 

Armaris mòbils compactes a l’Arxiu Intermedi de Belles Arts

Al febrer, es va fer la instal·lació de tres cossos d’armaris mòbils compactes al dipòsit 41 de l’Arxiu
Intermedi de Belles Arts, amb unes dimensions de 3,25 metres de banda a banda i 2,5 metres d’alçada. Amb
aquest  mobiliari d’arxiu, s’amplia la capacitat d’aquest dipòsit, que inicialment era de quaranta metres lineals,
en un total de 120 metres lineals, que es tradueixen en una capacitat total per a aquest dipòsit de 1 360
capses d’arxiu.

Trasllat d’armaris a l’Arxiu Intermedi Campus Diagonal

Al març, es va dur a terme el trasllat d’uns armaris compactes, que estaven situats a un dipòsit
obsolet, a un nou dipòsit annexe a l’arxiu, així com el trasllat de les 500 capses d’arxiu que s’hi trobaven
dipositades als mateixos.
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Equipaments

Equipament informàtic

Renovació d’ordinadors

A l’Arxiu històric s’ha ampliat el renting a quatre nous equips, de manera que, a més de poder renovar
quatre aparells que havien quedat molt obsolets, en entrar en el circuit del  renting aquests equips s’aniran
actualitzant de manera regular. Els nous ordinadors són del renting 32.

Al mes d’octubre, s’han adquirit dos ordinadors portàtils de la marca Acer.

Equipament per a exposicions

S’han adquirit dues vitrines per a exposar documents de l’arxiu. Amb aquestes dues noves vitrines,
ubicades a l’espai expositiu de l’Arxiu Intermedi de Campus Diagonal, Gestió Documental i Arxiu ha pogut
renovar i ampliar el nombre de vitrines pròpies.
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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 2017
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Distribució dels expedients descrits a l’UBDOC per funcions del
Quadre de Classificació de la UB

Expedients de lliure accés a l’UBDOC

El 6% dels expedients descrits a l’UBDOC són d’accés lliure (28 923 expedients).

L’accés es va incrementant cada any que passa perquè s’incorporen tots els expedients dels quals han 
transcorregut 100 anys. 

D’aquesta manera, l’increment corresponent a  2017 ha estat de 473 expedients amb una data final de 1917 i 
que han passat d’accés restringit a accés lliure.

Fons, subfons i sèries a l’UBDOC

17
57 

906

Fons
Subfons
Sèries
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Noves sèries creades a l’UBDOC 

S’han obert 36 noves sèries a l’UBDOC, amb un total de 14 764 expedients

Productor Sèrie Expedients

Divisió V. Ciències de 
l’Educació

Expedients de beques de col·laboració 152

Facultat de Filosofia i 
Lletres

Actes de qualificació 14

Expedients de proposta de premis extraordinaris 3

Facultat de Filosofia i 
Ciències

Expedients acadèmics 4 038

Expedients de reunió de la Comissió de Biblioteques 2

Expedients de reunió de la Comissió Mixta 1

Expedients de proposta de premis extraordinaris 4

Facultat de Ciències 
Econòmiques i 
Empresarials

Llibres de registre de pagament de títols 3

Llibres de registre de projectes de tesis doctorals 4

Llibres de registre de sol·licitud de títols al Ministeri 1

Llibres de registre de títols 9

Llibres de registre d’exàmens de grau i de tesines 2

Facultat d’Economia i 
Empresa

Expedients d’eleccions a la Junta de Facultat 1

Expedient de convenis col·lectius de cooperació educativa 2 861

Expediens de projectes formatius 5 048

Facultat de Pedagogia Expedients de beques de col·laboració 111 

Llibres de registre d’entrada i sortida 4 

Expedients de reunió de la Comissió de Convalidacions 7 

Expedients de reunió de la Comissió Coordinadora d’Estudis de Doctorat 59 

Expedients de reunió de la Comissió de Postgraus 30 

Expedients dels cursos de l’Escola de Doctorat 8 

Expedients d’inauguració de curs 6 

Expedients d’homenatges a personal 7 

Expedients de Nadales 7 

Expedients de premis i concursos literaris 8 

Facultat d’Educació Expedients acadèmics de grau 1 440

Expedients acadèmics de màster 125

Expedients de convenis marc de cooperació educativa 15

Expedients de projectes formatius 5

Facultat de Formació del
Professorat

Expedients de preses de posessió i cessaments de l'Escola Normal 28

Facultat de Psicologia Expedients acadèmics de titolacions pròpies 517

Escola Universitària de 
Treball Social

Expedients de convenis col·lectius de cooperació educativa 170

Expedients de convenis individuals de cooperació educativa 26

Expedients de preses de possessió i cessaments 5

Expedients de reunió del Patronat 2

Facultat de Física Expedients de beques de col·laboració 41
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Web de l'Arxiu

http://www.ub.edu/arxiu

Al gener es va posar en marxa la nova versió de la web de Gestió Documental i Arxiu, amb nou disseny i
nous continguts. A partir del febrer es va posar en marxa el comptador de visitants. 

La web de l’Arxiu Històric ha rebut un total de 2 374 visitants, dels quals 1 584 han estat nous visitants.

Nombre de visites rebudes a la web de l’Arxiu Històric 2017 (febrer a desembre)

F M A M J J A S O N D

Nous visitants 207 187 165 144 157 143 49  133 130 146  123 

Visitants 
totals

259 294 285 278 225 211 66 174 180 227  175 
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Pantalla principal de la web de l'Arxiu

La capçalera principal ha estat l’espai on mostrar al llarg de l’any les diverses accions de difusió: les
exposicions i les campanyes, que es detallen a l’apartat Difusió d’aquesta memòria.

Al primer semestre, la capçalera destacava l’exposició virtual sobre les Milícies de la Cultura.

Durant  l’estiu,  es  va
destacar la galeria d’imatges de
les  exposicions  als  arxius
intermedis i a l’Arxiu Històric amb
motiu  del  Dia  Internacional  dels
Arxius.

Al darrer trimestre, es va
destacar la campanya «Regala un
record» posada en marxa de cara
a les festes de Nadal, així com la
campanya «Arxivem el moment». 

L’accés a les exposicions
es  va  incorporar  a  l’apartat
«Exposicions anteriors».
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Gestió documental
Directrius i procediments

Disposicions documentals

Les disposicions que s’han elaborat i aprovat al llarg d’aquest any han estat publicades a la intranet
de Gestió documental per posar-les a l’abast de totes les unitats administratives.

Codi Objecte de la disposició

022 Sol·licituds d’accés a informació pública

023 Expedients de sol·licitud de trasllat a la UB

024 Expedients d’escoles de doctorat de la UB

025 Currículums i sol·licituds no normalitzades de treball

027 Expedients d’inauguració del curs acadèmic

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.

Paral·lelament,  s’ha traballat  en Propostes d’Accés i  Avaluació Documental  (PAAD) i  a l’octubre,
Gestió Documental i Arxiu UB va elaborar un informe amb les PAAD de les següents sèries:

• Expedients d’avaluació de l’activitat docent
• Sol·lictuds d’avaluació de l’activitat docent
• Expedients d’ajuts de personal investigador predoctoral en formació per a alumnes de tercer

cicle de la Universitat de Barcelona (APIF)
• Reconeixements d’activitats per crèdits de lliure elecció

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. 

Gerència

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.
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Al 2017, s’ha continuat amb la primera fase, que es va iniciar al 2016, amb una beca de col·laboració
destinada a aquest projecte, amb el suport d’un tècnic de Gestió Documental i Arxiu. 

En aquesta primera fase, s’ha fet un anàlisi de la documentació de les diferents àrees que integren
Gerència  i  s’ha  elaborat  una  relació  de  la  documentació  detectada  per  cada  àrea.  Aquesta  informació
permetrà establir les pautes d’actuació a implementar en una següent fase. 

Personal dedicat: Ferran Abarca (tècnic suport), Robert Bosch

Consultes i informes

Data Sol·licitant Servei/Producte

23/5/2017 SED Filologia Consulta sobre termini d’eliminació d’expedients de 
preinscripció de màsters

1/6/2017 Departament d’Infermeria 
Fonamental

Consulta sobre eliminació de documentació econòmica 
(terminis, procediment...)

21/7/2017 CRAI Facultat de Medicina Informe sobre radiografies del fons personal Dr. Pere Pons

26/10/2017 Professora de Conservació-
Restauració Facultat de Belles Arts

Consulta sobre la disposició 002, «Exàmens i treballs 
d’alumnes»

30/11/2017 Departament Matemàtiques i 
Informaàtica 

Consulta sobre la disposició 002, «Exàmens i treballs 
d’alumnes»

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 2017 ha estat de 430 capses.

Documentació Oficina Volum (capses) Anys extrems

Exàmens i treballs
d’alumnes  - 
Disposició 002

Departament de Biologia, Sanitat i Mediambient 3 2006-2012

Història de la Farmàcia 33 1986-2002

Departament de Filologia Hispànica, Teoria de la 
literatura i Comunicació

80 1990-2015

Història de la Farmàcia 5 1987-2012

Departament de Biologia, Sanitat i Mediambient 2 2003-2012

Departament de Dret Penal, Criminologia i Dret 
Internacional Penal

66 2015-2016

Total documentació d’exàmens i treballs: 189 capses 
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Oficina i documentació
Volum

(capses)
Anys extrems

Beques de col·laboració: expedients de sol·licituds (disposició 005) 102 2013-2014

 SED Facultat d’Educació: taxes de pagament de certificats acadèmics 3 2008-2010

Facultat de Pedagogia: programes de cooperació educativa* 9 1994-2012

 Facultat d’Economia i Empresa: programes de cooperació educativa* 9 1993-2014

Facultat d’Economia i Empresa: programes d’intercanvi i mobilitat* 118 2008-2012

Total documentació d’altres sèries:  241 capses

Projectes d'administració electrònica  

Projectes finalitzats al 2017

Projecte Inici Durada Producte/indicadors

Queixes i suggeriments 2016 2 anys Aplicació

Matrícula sense papers 2016 2 anys 100% matrícules de grau

Aplicació centres gestors – Fase 1 2016 2 anys Finalitzada Fase 1: implementació dels
camps de la ISAAR i relacions senzilles

Projectes en curs

Projecte Descripció % Previsió f

Aplicació centres gestors – Fase 2 Fase 2: relacions i jerarquies 50 2019

Actes de qualificació Erasmus-SICUE 90 2018

Accés, admissió i matrícula del doctorat 80 2018

Dubtes i consultes 80 2018

Consorciació eina registre (Eres)
amb CSUC (Consorci de Serveis 
Universitaris de Catalunya)

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

80 2018

Aplicació de reunió òrgans col·legiats 10 2018

Contractació administrativa 30 2019

Expedient avaluació docent 30 2019

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

Aplicació 2016 2017

Actes de qualificació 16 798  22 126

Certificats acadèmics 25 941  26 543

Sol·licitud de títol 5 016  5 946

Sol·licitud de reconeixement de crèdits 2 203  3 116

Instància genèrica  4 17
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Aplicació 2016 2017

Accés a grau -  45 968

Accés a màsters universitaris - 10 184

Queixes i suggeriments - 79

Recepció de factures 16 020 83 341

Digitalització de factures  52 718 48 249

Registre telemàtic - Entrades: 21 213
Sortides: 13 295

Serveis AOC (Administració Oberta Catalunya)

• Servei de còpia autèntica: la Universitat de Barcelona ha estat pionera en la seva 
implantació. Es va parametritzar i implantar quan encara estava en fase beta per al projecte 
de matrícula de grau. 

Dades d’ús: 3 037

• Servei de notificació e-notum

2016: 1 268 - 2017: 5 970

• Servei de cita prèvia (sol·licituds de certificat digital):

2016: 3 187 - 2017: 5 281

• Servei de via oberta 

◦ Consulta del DNI per via oberta: 37 463
◦ Consulta del carnet de família numerosa, dades completes: 4 269
◦ Consulta de la vigència del carnet de família numerosa: 448
◦ Consulta del grau de discapacitat: 278
◦ Consulta dels Títols Universitaris al RUCT: 94

Al 2017, la Universitat de Barcelona s’ha donat d’alta als següents serveis AOC:

- Servei SISPAP (antic ICASS): per a la consulta del grau de discapacitat

- Servei de Còpia, per a poder fer còpies autèntiques digitals de la documentació que aporten a la 
Universitat.

Grups de treball del CSUC (Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya)

- Grup de treball de contractació adminsitrativa
- Grup de treball de gestors d'expedients
- Grup de treball de e-vot
- Grup de treball d'e-registre
- Grup de treball de e-arxiu
- Grup de treball de consorciació de gestors documentals
- Grup de treball d'òrgans col·legiats
- Grup de treball d'administració electrònica
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Arxiu
Arxiu Històric 
Projectes

Projecte Expedients
gener

Expedients
desembre

Increment

Expedients acadèmics i professionals  de la UB 130 400 210 000 +79 600 

Actes de reunió dels òrgans de govern 0 2 470 actes + 2 470 actes

Expedients d’alumnes de batxillerat del subfons Districte 
Universitari

220 1 480 + 1 260 

Digitalització de llibres del subfons de Cervera 34 llibres 70 llibres +36 llibres

Digitalització d’expedients per a l’exposició virtual de l’AH 0 30 expedients +30 expedients

Descripció fitxes d’inscripció a les Milícies de la Cultura 84 fitxes 2068 fitxes + 1 984 fitxes

Llibres de registre d’entrada i sortida de la UB* 0 74 llibres +74 llibres

Totals 130 738 216 192 + 85 454
* Projecte realitzat per Ferran Abarca

Tècnica d’arxiu: Teresa Vernet 

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

Becaris: Maria Rosa Aran (2 mesos), Míriam Ariño (10 mesos), Alba Baiges (2 mesos), Ia Bonet (9 mesos), 
Andrea Boyo (1 mes), Judith Echevarria (10 mesos), Alba Garzón (1 mes), Marina Serra (1 mes), Maria 
Llum Soriano (1 mes), Íngrid Vidal (8 mesos)

Transferències Secretaria General

Metres l. Capses 
- Expedients professorat emèrit
- Expedients Honoris Causa
- Documentació delegat del rector per a la Gestió Documental 

Total 

0,33 
0,11 
1,65 
2,09 

3  
1  

15 
19  

Usuaris Arxiu Històric

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

Consultes 39 175 105 112 80 81 185 14 70 144 190 87 1 291

Reproduccions 292 166 546 266 55 197 444 31 477 398 125 126 3 123
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Arxiu Intermedi de Campus Centre  

Projectes

L’Arxiu Intermedi de Campus Centre (AICC) conserva al seu dipòsit la documentació de sis subfons.

Subfons Projecte Expedients
gener

Expedients
desembre Increment

Divisió I. Ciències Humanes i 
Socials

Expedients d’alumnes de 
Doctorat

280 1 410 + 1 130 

Facultat de Geografia i Història Actes de reunió del deganat 0 130 actes + 130 actes
Facultat de Filosofia Expedients acadèmics 5 017 11 227 + 6 200
Facultat de Filosofia Antics departaments 0 20 + 20
Institut d’Arqueologia 
Prehistòrica

Expedients d’excavacions 20 60 +40

Institut d’Arqueologia 
Prehistòrica

Correspondència del 
professor J. Maluquer

0 56 + 56

Obres i Manteniment 520 780 + 260
Obres i Licitacions 640 920 + 280

Totals 6 477 14 603 + 8 126

Tècnica: Teresa Vernet 

Auxiliar d’arxiu: Marta Codina – Becaris: Marc González (11 mesos), Lupe Saloni (11 mesos)

Usuaris Arxiu Intermedi Campus Centre
G  F  M  A  M J J A S O N D Total

Préstecs 31 30 69 15 91 27 22 - 28 62 43 14 432

Transferències  

Facultat de Geografia i Història
Procedència Documentació M. lineals Capses Exped

Deganat
Diaris i Cròniques 3,96 36 96

Llibres d'actes 0,11 1 5

Of. Màsters i Doctorat Expedients acadèmics 7,81 71 481

SED Expedients acadèmics 0,88 8 161

Facultat de Filosofia

Procedència Documentació M. lineals Capses Exped

SED

Expedients acadèmics 1,54 14 273

Llibres d'actes 0,11 1 3

Altra documentació acadèmica 0,55 5 109

Altres
Procedència Documentació M. lineals Capses Exped
Altres (Facultat de Filologia) Cursos d'Estiu 10,67 97 3000

Obres i Manteniment Expedients d'obres 5,5 50 300
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Arxiu Intermedi de Campus Diagonal  

Projectes

L’Arxiu Intermedi de Campus Diagonal (AICD) custodia un total de sis subfons, amb un total de 96 sèries i un
volum de 194 913 expedients. 

L’evolució  dels  expedients  des  de  gener  a  desembre  del  2017  ha  estat  de  29  066  nous  expedients.  A
continuació es mostra l’evolució per subfons:

Subfons Expedients
gener

Expedients
desembre Increment

Divisió II. Ciències Jurídiques, Econòmiques i Socials 16 236 16 236 0 

E.U. Estudis Empresarials 35 831 38 553 + 2 722 

Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials 65 737 68 048 + 2 311 

Facultat d’Economia i Empresa 10 107 23 293 + 13 186 

Facultat de Dret 19 628 22 691 + 3 063 

Facultat de Medicina 18 307 28 260 + 9 952 

Totals 165 846 197 081 + 31 234 

Personal dedicat: 

Tècnic: Ferran Abarca

Becaris: Karen Bittón (1 mes), Mireia Canyes (3 mesos), Miquel Creus (1 mes), Natàlia Fernandes (7 mesos), 
Montserrat Gómez (11 mesos), Ivan Montemayor (11 mesos), Laia Roig (7 mesos), Tura Tusell (7 mesos)

1 - Subfons «Escola Universitària d’Estudis Empresarials»

Sèries 
totals

Sèries  
2017

Expedients
totals

Expedients
2017

27 0 38 553 2 722 

Els  2 722 expedients incorporats  al  2017 han estat  els  de la  sèrie
«Expedients acadèmics de la Diplomatura d’Empresarials».

2 - Subfons «Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials»

Sèries 
totals

Sèries  
2017

Expedients
totals

Expedients
2017

20 5 68 048 2 311 

•  Les sèries obertes al 2017 corresponen a llibres de registre.
•  La sèrie «Expedients acadèmics» ha incorporat 2 292 nous expedients
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3 - Subfons «Facultat d’Economia i Empresa»

Sèries 
totals

Sèries  
2017

Expedients
totals

Expedients
2017

24 3 23 293 13 186 

• Expedients d’eleccions a la Junta de Facultat: 1 expedient
• Expedients  de  convenis  col·lectius  de  coop.  educ.:  2  861

expedients
• Expedients de projectes formatius: 5 048 expedients
• Expedients acadèmics de màsters: 396 nous expedients, total de la sèrie 1 745 expedients
• Expedients acadèmics de titulacions pròpies: 4 859 nous expedients, total de la sèrie 10 311 exped.
• Expedients de reunió del Consell d’Estudis (sèries separades per ensenyaments): 22 nous expedients

4 - Subfons «Facultat de Dret»

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.  Al
2017, s’han incorporat 3 063 expedients.

5 – Subfons «Facultat de Medicina»

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 2017 s’ha completat la descripció de la darrera
transferència amb la qual conclou aquest projecte.

  

               

Usuaris Arxiu Intermedi Campus Diagonal

G  F  M  A  M J J A S O N D Total
Préstecs 63 69 316 148 108 69 76 - 81 26 50 53 1059
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Transferències  

Facultat d’Economia i Empresa

Procedència Documentació M. lineals Capses Exped
Deganat Expedients de reunió 0,24 2 21

Oficina Màsters i Doctorat
Expedients acadèmics de màster 2,4 20 570

Expedients acadèmics de doctorat 2,04 17 263

Oficina d’Afers Generals Documentació comptable 3,24 27 -

Coordinació ensenyaments Actes Consell d’Estudis 0,12 1 22

Formació continuada Expedients acadèmics títols propis 10,08 84 4 858

Of. Carreres professionals
Expedients projectes formatius 3,36 28 5 089

Convenis de projectes formatius 1,8 15 2 861

Secretaria d’Estudiants i 
Docència

Expedients acadèmics Fac CC EE* - - 34 028

Expedients acadèmics Fac CC EE 6,96 58 2 292

Expedients acadèmics EU Empr. 9,12 76 2 722

* Formalització de les migracions

Facultat de Medicina

Documentació M. lineals Capses Exped
Expedients acadèmics d’ATS 60,84 507 163 11

Facultat de Dret

Documentació M. lineals Capses Exped
Expedients acadèmics de Dret 9,6 80 3 063

 Retorn de la documentació de l’Escola d’Alts Estudis Mercantils

L’Arxiu Intermedi de Campus Diagonal (AICD) va rebre al juliol tota
la documentació pertanyent al fons documental de l’Escola d’Alts
Estudis  Mercantils  que  l’Arxiu  Nacional  de  Catalunya  (ANC)
custodiava des de l’any 1991.

En l’etapa prèvia al desenvolupament del sistema d’arxiu regulat a
la Universitat  de Barcelona, el  trasllat  d’aquesta documentació  a
l’ANC va ser degut a la manca d’espai d’arxiu a les instal·lacions
universitàries en aquell moment. En aquest context es va prendre
aquesta mesura per garantir la conservació de la documentació.

Al juny, la Direcció General d’Arxius, Biblioteques, Museus i Patrimoni de la
Generalitat de Catalunya, vista la sol·licitud de recuperació d’aquest fons
presentada per Gestió Documental i Arxiu, va resoldre el retorn del fons al
seu productor, la Universitat de Barcelona, per tal de restablir la unitat del
mateix.
 
El  fons  està  integrat  per  unes  2  600  capses (260  metres  lineals)
d’expedients acadèmics d’alumnes, de professorat mercantil i d’auxiliars de

comerç, juntament amb altra documentació administrativa, d’un abast cronològic de gairebé un segle, 1891-
1981, i que representa un total de 22 823 expedients.
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Arxiu Intermedi de Campus Mundet
Projectes

L’Arxiu Intermedi de Campus Mundet (AICM) custodia un total de set subfons, amb un total de 171 sèries i un
volum de 205 680 expedients. 

L’evolució  dels  expedients  des  de  gener  a  desembre  del  2017  ha  estat  de  18  079  nous  expedients.  A
continuació es mostra l’evolució per subfons:

Subfons Expedients
gener

Expedients
desembre Increment

Divisió V. Ciències de l’Educació 11 423 18 819 + 7 396 

Facultat de Pedagogia 46 611 53 174 + 6 563 

Facultat de Formació del Professorat 85 297 87 132 + 1 835 

Facultat d’Educació 40 1 625 + 1 585 

Facultat de Psicologia 37 192 37 709  + 517 

E.U. de Treball Social 6 202 6 385 + 183 

Institut de Ciències de l’Educació 836 836 - 

Totals 187 601 205 680 + 18 079 

Cal destacar que una part dels nous expedients incorporats han comportat la creació de  21 noves sèries,
principalment als subfons de la Facultat de Pedagogia (10), Facultat d’Educació (4) i Escola Universitària de
Treball Social (4).

 Subfons Sèries
totals 

Sèries  
2017

Expedients
noves sèries

 Divisió V. Ciències de l’Educació 54 + 1 152 
 Facultat de Pedagogia 45 + 10 247 
 Facultat de Formació del Professorat 39 + 1 28 
 Facultat d’Educació 5 + 4 1 585 
 Facultat de Psicologia 8 + 1 517 
 Escola Universitària de Treball Social 10 + 4 203 
 Institut de Ciències de l’Educació 10 - - 

Totals 171 + 21 2 732 
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1 - Subfons «Divisió V. Ciències de l’Educació»

Sèries 
totals

Sèries  
2017

Expedients
totals

Expedients
2017

54 1 18 819 7 396 

• Expedients de convalidació d’assignatures: 2 094 nous
expedients, total de la sèrie 2 206 expedients

• Expedients de reconeixement de crèdits: 5 150 nous expedients,
total de la sèrie 7 363 expedients

• Nova sèrie: Expedients de beques de col·laboració, amb 152 expedients

2 - Subfons «Facultat de Pedagogia»

Sèries 
totals

Sèries  
2017

Expedients
totals

Expedients
2017

45 10 53 174  6 563 

En aquest subfons,  s’han afegit  expedients a  sis  sèries  (expedients
acadèmics,  d’acccés  al  doctorat  i  les  relatives  a  la  cooperació
educativa), i s’han obert  deu noves sèries. El detall de les dades es
recullen en les dues taules a continuació.

 Sèrie: Nous expedients
2017

Expedients totals de la
sèrie

•  Expedients acadèmics 936 39 757 
•  Expedients d’accés i admissió als programes de doctorat 166 288 
•  Expedients de convenis col·lectius de cooperació educativa 440 1 765 
•  Expedients de convenis individuals de cooperació educativa 1 521 5 127 
•  Expedients de convenis marc 662 844 
•  Expedients de projectes formatius 2 591 3 426 

 Noves sèries: Expedients
• Expedients de beques de col·laboració 111 
• Llibres de registre d’entrada i sortida 4 
• Expedients de reunió de la Comissió de Convalidacions 7 
• Expedients de reunió de la Comissió Coordinadora d’Estudis de Doctorat 59 
• Expedients de reunió de la Comissió de Postgraus 30 
• Expedients dels cursos de l’Escola de Doctorat 8 
• Expedients d’inauguració de curs 6 
• Expedients d’homenatges a personal 7 
• Expedients de Nadales 7 
• Expedients de premis i concursos literaris 8 
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3 - Subfons «Facultat de Formació del Professorat»

Sèries 
totals

Sèries  
2017

Expedients
totals

Expedients
2017

39 1 87 132 1 835 

• Expedients acadèmics: 1 807 nous expedients, total de la sèrie 84
412 expedients

• Nova sèrie: Expedients de preses de possessió i cessaments de l’Escola Normal, amb 28 expedients

4 - Subfons «Facultat d’Educació»

Sèries 
totals

Sèries  
2017

Expedients
totals

Expedients
2017

5 4 1 625 1 585 

Noves sèries:
• Expedients acadèmics de grau: 1 440 expedients
• Expedients acadèmics de màster: 125 expedients
• Expedients de convenis marc de cooperació educativa: 15

expedients
• Expedients de projectes formatius: 5 expedients

5 - Subfons «Facultat de Psicologia»

Sèries 
totals

Sèries  
2017

Expedients
totals

Expedients
2017

8 1 37 709 517 

Nova sèrie:
• Expedients acadèmics de titulacions pròpies: 517 expedients

6 - Subfons «Escola Universitària de Treball Social»

Sèries 
totals

Sèries  
2017

Expedients
totals

Expedients
2017

10 4 6 385 183 

Noves sèries (total: 183 expedients):
• Expedients de convenis col·lectius de cooperació educativa: 

170 expedients
• Expedients de convenis individuals de cooperació educativa: 

26 expedients
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• Expedients de preses de possessió i cessaments: 5 expedients
• Expedients de reunió del Patronat: 2 expedients

Personal dedicat: 

Tècnica: Pilar Campos

Becaris: Mireia Canyes (3 mesos), Noèlia Fort (5 meos), Eric Ortega (9 mesos), Sergi Periñán (1 mes), Lídia
Verdier (11 mesos)

Usuaris Arxiu Intermedi Campus Mundet
G  F  M  A  M J J A S O N D Total

Préstecs 28 51 48 25 28 44 23 - 33 67 53 5 406

Transferències  

SED Facultat d’Educació
Documentació M. lineals Capses Exped
Expedients acadèmics de grau (Pedagogia, Formació del 
Professorat, Educació)

10,32 86 2906

Expedients acadèmics de màsters (Pedagogia, Formació del 
Professorat, Educació)

2,76 23 1029

Expedients acadèmics de doctorat (Pedagogia, Formació del 
Professorat, Educació)

1,08 9 97

Expedients acadèmics de postgraus (Educació) 1,44 12 517

Expedients d'accés i admissió a programes de doctorat 0,12 1 166

Expedients de cooperació educativa (convenis i projectes formatius) 8,64 72 5408

Expedients de beques de col·laboració 1,8 15 263

Expedients de reunió de comissions 0,72 6 281

Expedients de convalidacions d’assignatures Div. V 6 50 2094

Expedients de reconeixement de crèdits Div. V 7,08 59 5134

Expedients de l’Escola de Doctorat de la Facultat de Pedagogia 0,12 1 8

Llibres de registre de la Facultat de Pedagogia 0,12 1 4

Documentació comptable de l’Oficina de Recerca 6,48 54 -

Altres (inauguració de curs, nadales, homenatges, premis...) 0,12 1 24

Facultat de Psicologia
Documentació M. lineals Capses Exped

Expedients de reunió del Consell de Departament de Personalitat, 
Avaluació i Tractaments Psicològics de la Facultat de Psicologia 0,12 1 35
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Arxiu Intermedi de Física i de Química
Al febrer de 2017, amb la incorporació d’una segona estudiant amb beca de col·laboració,  es va

poder iniciar el projecte de tractament, descripció i instal·lació al dipòsit 51 dels expedients acadèmics de la
Facultat de Física, transferits per la SED de Física. 

Per  tant,  s’ha  pogut  avançar  de  forma  paral·lela  en  els  dos  projectes  de  llarga  durada  que
s’encarreguen dels expedients acadèmics dels estudiants de la Facultat de Química i de la Facultat de Física.

També s’ha iniciat la sèrie «Expedients de beques de col·laboració», amb la instal·lació al dipòsit i les
descripcions a l’UBDOC dels expedients d’aquesta documentació transferida per l’Oficina d’Afers Generals.

Projectes 

Subfons Expedients
gener

Expedients
desembre

Increment

Facultat de Química 4 233 10 022 + 5 789 

Facultat de Física 0 7 139* + 7 139

Totals 4 233 17 161 + 12 928
* Inclou 41 expedients de beques de col·laboració

Personal dedicat:  
Tècnica: Mae Molina
Becaris: Lluís Alavedra (1 mes), Ester Granollés (8 mesos), Paola Sanz Lucas (10 mesos)

Transferències  
Procedència Documentació M. lineals Capses Exped
SED Facultat de Física Expedients acadèmics 35,4 295 7098

SED Graus Facultat de Química Expedients acadèmics 27,6 230 5789

Oficina d’Afers Generals Beques de col·laboració 0,36 3 41

Préstecs i consultes

Nombre de préstecs, consultes i activacions a l’AIFQ al 2017:

- Préstecs: 
- Consultes: 
- Activacions: 

22 
4 
8 

24

Memòria 2017 – Gestió documental i arxiu. Arxiu



Arxiu Intermedi de Belles Arts
Al llarg del mes de febrer de 2017, es va consolidar finalment el lloc de treball amb l’equipament

necessari ubicat a l’espai on es van traslladar els vint-i-quatre arxivadors metàl·lics de quatre calaixos amb els
expedients acadèmics més la documentació de l’espai annex de la SED que es va buidar al segon semestre de
2016.

Aquest espai, una sala que es troba entre els despatxos dels departaments, a la banda del passadís
principal  oposada  a  les  finestres  d’atenció  de  secretaria,  presenta  l’avantatge  de  la  proximitat  amb  la
documentació que s’està tractant.

Amb l’ampliació dels cossos d’armari mòbils al dipòsit 41, (es disposava d’un i ara ja en son quatre), el
projecte d’expedients acadèmics ha avançat sense obstacles. Ja s’han deslliurat d’expedients setze dels vint-i-
quatre arxivadors metàl·lics.

De forma paral·lela, la tècnica hi continua amb la revisió de tota la documentació que es va buidar de
l’annex de la SED. D’aquesta documentació,  una part  és per eliminar i  d’altra per descriure i  instal·lar al
dipòsit 41.

Projectes 

Subfons Expedients
gener

Expedients
desembre

Increment

Facultat de Belles Arts 6 111 11 838 + 5 727

Personal dedicat: 
Tècnica: Mae Molina
Becaris: Miguel Bellés (10 mesos), Ester Granollés (1 mes)

Transferències 

Documentació M. lineals Capses Exped
Expedients acadèmics 26,28 219 5727

Préctecs i consultes

- Préstecs: 
- Consultes: 
- Activacions: 

9 
3 
3 
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Volum de documentació als dipòsits dels 
Arxius Intermedis

El nombre de capses d’arxiu amb expedients instal·lats i descrits que es troba al conjunt de tots els dipòsits
dels arxius Intermedis a finals de desembre de 2017 és de 18 298 capses (2 195,76 metres lineals)

Al 2017, s’han afegit 2 511 noves capses a les 15 787 amb què es va finalitzar 2016, gairebé un 14% més.

El gràfic representa en proporció aquest volum: les capses mostrades equivalen al total real dividit per cent.
És a dir, que si repliquem aquestes prestatgeries cent vegades obtenim el volum total en capses que hi ha, a
data desembre 2017 als dipòsits dels arxius intermedis units.
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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:
«Construint l’Edifici Històric de la 
Universitat de Barcelona: registres, apunts,
inventaris…»

2. Arxiu Intermedi de Campus Diagonal: 
«Maó a maó. 50 anys de l’edifici de l’antiga
Facultat de Ciències Econòmiques i 
Empresarials. 1967-2017»

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: 
«Origens. L’inici de les nostres disciplines»

5. Arxiu Intermedi de Campus Centre: 
«L’Institut d’Arqueologia Prehistòrica: 
prospecció del fons»
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Exposició virtual «Milícies de la Cultura a la Guerra Civil espanyola»

Per aquesta exposició, al 2016 es van digitalitzar a l’Arxiu Històric un centenar de fitxes de milicians
(les que porten la foto carnet) de les més de tres mil que es conserven al dipòsit 02 i es va elaborar la web de
l’exposició virtual amb uns continguts per situar històricament les Milícies de la Cultura. 

El  nombre  de  visitants  totals  al  llarg  del  2017  ha  estat  de 2  374 (detall  al  quadre  «Dades
estadístiques de visites rebudes...»)i ha estat citada als següents llocs:

- Web de la Universitat de Barcelona (a les notícies i al Museu Virtual)
- Catalunya Vanguardista (https://www.catalunyavanguardista.com/recordando-a-las-milicias-de-la-cultura/ )
- Grafosfera (http://grafosfera.blogspot.com.es/2017/02/exposicion-las-milicias-de-la-cultura.html )
- Grup DidDoc (http://grupdiddoc.blogspot.com.es/2017/02/mostra-virtualmilicies-de-la-cultura.html)
- Red AIEP (Archivos e Investigadores de la Escritura Popular (http://redaiep.es/exposicion-virtual-milicias-de-
la-cultura-del-archivo-de-la-ub/ )

 Dades estadístiques de visites rebudes per l’exposició virtual de l’Arxiu Històric «Les Milícies de la Cultura»

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

Nous visitants 207 187 165 144 157 143 49 133 130 146 123 1 584 

Visitants totals 259 294 285 278 225 211 66 174 180 227 175 2 374 

Twitter @ArxiuUB 

El compte @ArxiuUB a Twitter es va iniciar al 16 de gener, i en el seu primer any ha assolit un
nombre de 606 seguidors, xifra que el sitúa al segon 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 ha estat de 423, de les quals 265 han
incorporat imatges. El nombre d’«impressions» total de tots aquests tuits en conjunt ha estat de 450 700
(450.7K).  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 6 682 interaccions. 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

Impressions 8.6K 22.4K 43.1K 26.1K 46.3K 68.4K 42.9K 9.8K 26.0K 65.1K 53.7K 46.9K 459.3K
Interaccions 128 332 654 419 590 762 648 126 414 890 961 749 6682
  - Clics 44 111 201 124 165 208 197 33 101 230 296 251 1961
  - Retuits 28 87 183 83 117 150 149 18 106 223 205 167 1516
 -"M'agrada" 51 129 270 208 294 377 288 74 203 428 440 320 3082
 - Respostes 5 5 9 4 14 27 14 1 4 9 20 11 123

28

Memòria 2017 – Gestió documental i arxiu. Activitats

http://redaiep.es/exposicion-virtual-milicias-de-la-cultura-del-archivo-de-la-ub/
http://redaiep.es/exposicion-virtual-milicias-de-la-cultura-del-archivo-de-la-ub/
http://grupdiddoc.blogspot.com.es/2017/02/mostra-virtualmilicies-de-la-cultura.html
http://grafosfera.blogspot.com.es/2017/02/exposicion-las-milicias-de-la-cultura.html
https://www.catalunyavanguardista.com/recordando-a-las-milicias-de-la-cultura/


Els «tuits» amb més interaccions al llarg de l’any han estat els següents:

- 22 febrer: referència a visita d’Einstein a l’expedient d’Esteve Terradas 1923
- 26 març: document amb llista de catedràtics exiliats, posat en relació amb el programa de TV3 «Trinxeres» 
(31 «retuits», 29 «m’agrada» i 2 comentaris)
- 12 abril: muntatge per mostrar els danys de les grapes metàl·liques als documents (25 «retuits» i 42 
«m’agrada»)
- 6 juliol: examen de 1845, posat en relació amb la sèrie de TVE «El Ministerio del Tiempo» (55 «retuits» i 66 
«m’agrada»)
- 10 juliol: referència a Salvador Espriu pel seu aniversari, amb el seu expedient
- 13 octubre: campanya «Arxivem el moment»
- 29 novembre: campanya de Nadal «Regala un record»
- 4 desembre: muntatge per mostrar una grapa del segle XIX (25 «retuits», 45 «m’agrada» i 4 comentaris)
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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

 Les jornades «Elias Rogent i Barcelona: arquitectura, patrimoni i restauració» van incloure al seu
programa una visita guiada el  dia 6 de juny a l’exposició de l’Arxiu Històric  on es mostrava una àmplia
documentació sobre la construcció d’un dels edificis emblemàtics d’aquest arquitecte, l’Edifici Històric de la
Universitat de Barcelona.

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 2017.

«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

«Metamorfosi d'estudiants a professionals : un curs singular (1942-1947)»

Jordi Notó i Brullas
Obra d’investigació històrica. 108 pàgines. Publicada a l’abril 2017

«La Facultat de Filosofia i Lletres de la Universitat de Barcelona, 1902-1973. Ruptures i continuïtats»

Agustí García Larios
Tesi. 445 pàgines. Defensada al setembre 2017

«Ramon Pichot Gironés. D’Els Quatre Gats a la Maison Rose»

Isabel Fabregat Marín
Catàleg de l’exposició al MNAC 29 de setembre 2017 al 21 de gener 2018. 212 pàgines 

Campanyes   

Gestió  Documental  i  Arxiu  s’ha  afegit  a  la
iniciativa  promoguda  des  de  l’Associació  d’Arxivers-
Gestors Documentals de Catalunya (AAC) per impulsar
la  cooperació  dels  arxius  i  els  ciutadans   en  la
conservació  de  les  imatges  captades  al  carrer
relacionades amb als esdeveniments entorn el referèndum per la independència. 

Tothom que hagués fet fotografies o vídeos digitals amb valor testimonial i captats a l’entorn dels
diversos espais de la Universitat de Barcelona estava convidat a aportar-los a l’arxiu de la Universitat de 

30

Memòria 2017 – Gestió documental i arxiu. Activitats



Barcelona, autoritzant l’arxiu a ser el dipositari per a la seva preservació i difusió.

La campanya ha tingut una bona acollida, amb una resposta positiva en la difusió a xarxes socials i
amb missatges de compromís de donar fotografies i vídeos. El nombre de fitxers rebuts ha estat de cent vuit
(768 MB), entre les donacions d’associacions d’estudiants, personal docent, alumnes i treballadors. La major
part dels fitxers són de bona qualitat i de diferents dies, actes i campus.

Des del punt de vista de gestió arxivística, l’impacte d’aquesta campanya és notable, ja que fins al
moment  no  s’havia  recollit  documentació  de  moviments  ciutadans,  no  directament  relacionats  amb  una
demanda  laboral  o  estudiantil,  i  no  articulats  per  un  productor  “institucional”  (sindicats  o  associacions).
Aquesta novetat ha obligat a elaborar un protocol específic: des de la descripció, passant pels criteris de
selecció  i  tria,  fins  a  la  decisió  de  quina  classificació  li  escau  o  la  creació  del  vocabulari  controlat  per
identificar tots els possibles actes per assignar-los un context.

Això representa també que la institució ha obert la porta a donacions de fons no administratius, però
que conformen també la realitat social on s’insereix la Universitat. A més, cal destacar l’espai de col·laboració
i diàleg que s’ha generat entre arxius, ja que les primeres donacions rebudes van ser via un arxiu municipal, i
la cooperació entre arxius universitaris amb els manuals de descripció.

Al  butlletí  de l’AAC núm. 148, novembre-desembre 2017, tots els arxius adherits a la campanya
participen en un ampli  reportatge on expliquen les seves experiències. Gestió Documental  i  Arxiu també
intervé a aquest reportatge, amb un text elaborat per Pilar Campos:
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Aquesta campanya ha estat una altra activitat amb la
finalitat d’apropar l’arxiu 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/2017/12/009.html 

S’ha  afegit  l’opció  «Regal»  al  formulari  web de  sol·licitud  d’informació  per  contactar  amb l’Arxiu
Històric, com a motiu de la consulta. El total de sol·licituds rebudes ha estat de 35.
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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

1a quinzena març 146/17 Descripció de fons documentals. Casos pràctics 10 h Ferran Abarca
Teresa Vernet

1ª edició: abril
2ª edició: octubre

144/17 i
145/17

Registre i eliminació de documents a la 
Universitat de Barcelona

15 h Ferran Abarca
Pilar Campos

1ª edició: 8 juny
2ª edició: 7 i 9 
novembre

190/17 i
191/17

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

3 i 6 h Ferran Abarca
Pilar Campos
Pilar Romera

10 octubre 147/17 Coneix l'UBDOC: l'aplicació d'arxiu documental 
de la Universitat de Barcelona

4 h Ferran Abarca

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 maig amb un total de vint assistents i va estar impartida per les tècniques de
l’arxiu Mae Molina i Pilar Campos.

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
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Visites guiades als arxius intermedis de la Universitat de Barcelona

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

25 i 26 gener II Congrés Govern Digital – Barcelona 
(CCCB)

Generalitat de Catalunya - 
Consorci AOC

Ferran Abarca, 
Pilar Campos, 
Mae Molina, Pepa
Sánchez

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

«Fluïdesa oral en anglès. Nivell
avançat»

Formació corporativa UB  Ramon Ravell

4 al 6 maig XVI Congrés d’Arxivística i Gestió de 
Documents “La gestió documental (és) 
ara!” - Reus 

Associació d’Arxivers-
Gestors Documentals de 
Catalunya (AAC)

Pilar Campos,
Mae Molina, Pepa
Sánchez

2, 9, 16, 23 i 
30 de maig

Els recursos administratius Formació corporativa UB Marta Codina

6 a 14 maig Seguritat i confidencialitat informàtica Formació corporativa UB Ferran Abarca

17 maig Document de seguretat i mesures de 
seguretat en la LOPD i en el seu 
reglament (Mòdul 3)

Formació corporativa UB Pepa Sánchez

26 maig Jornada “Els arxius històrics en l’entorn
digital” - Centenari de l’AH Barcelona

Departament de Cultura i 
Diputació de Barcelona

Pepa Sánchez, 
Teresa Vernet

21 al 23 juny 23 Jornadas de Archivos Universitarios Conferencia de Archiveros 
Universitarios Españoles 
(CAU)

Ferran Abarca, 
Pepa Sánchez, 
Teresa Vernet

26 a 30 juny Introducció a Sharepoint com a espai 
col·laboratiu

Formació corporativa UB Teresa Vernet

29 juny Jornada tècnica e-Administració per a 
les Universitats

CRUE-TIC Ferran Abarca,
Pilar Campos,
Pilar Romera

29 novembre a
l’1 desembre

Jornadas Sectorial Secretarías 
Generales de la Conferencia de 
Rectores de las Universidades 
Españolas (CRUE)

Conferencia de Rectores de
las Universidades 
Españolas (CRUE)

Belén Noguera, 
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 descipció.

• 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 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): Enguany, la cap de Gestió Documental i Arxiu, Pepa
Sánchez, ha assumit la secretaria tècnica, i la secretària general, Belén Noguera, la presidència.

•  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
al  congrés de l’AAC-GD al  maig  i  GDA s’ha afegit  a la  campanya «Arxivem el  moment» impulsada per
l’associació.

• 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.

• Mapa Mundial dels Arxius: Al febrer, l’Arxiu de la Universitat de Barcelona es va incorporar a aquest mapa

consultable en línia: https://map.arquivista.net 

• Arxiu Fotogràfic de Barcelona: Al desembre, es signa la cessió de cinquanta fotografies per al seu ús lliure a
les xarxes socials.
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