
 
 
CRAI Unitat de Procés Tècnic. Memòria 2014  
  
Presentació  
  
La Unitat de Procés Tècnic és una de les unitats tècniques transversals del Centre de Recursos per a 
l'Aprenentatge i la Investigació (CRAI) de la Universitat de Barcelona  
Funcions de la Unitat:   

• Catalogar els diferents recursos d’informació, en diversos formats i en les diferents 
aplicacions del CRAI:  

o Catàleg de les biblioteques del CRAI  
o Col·leccions digitals i especials en els diferents repositoris en què el CRAI difon els 
fons patrimonials: Biblioteca Patrimonial Digital de la UB (BiPaDi), Memòria Digital de 
Catalunya (MDC), Universitat de Barcelona Documents (UBDoc)  
o Dipòsit Digital de la UB  

• Marcar les directrius i concrecions catalogràfiques en el Catàleg de la UB d'acord amb les 
pautes acordades en el CCUC (Catàleg Col·lectiu de les Universitats de Catalunya).  
• Elaborar eines de normalització per facilitar l’accés als recursos: Thesaurus de la 
UB i Catàleg d'autoritats.  
• Administrar i mantenir el sistema automatitzat i del Catàleg de consulta en línia, i integrar 
serveis i eines per millorar l'accés als recursos d'informació.   

  
Personal i organització  
Pel que fa al personal, l’any ha acabat amb un equip format per 12 catalogadors, 5 unitats 
tècniques, 3 auxiliars i una cap d’unitat.  Durant l’any s’han incorporat a l’equip de catalogadors 
Arantxa Cazorla i Marta Fornaguera. Aquesta última s’incorpora en substitució de Mònica Anglada 
via una permuta. També s’incorpora a la unitat l’auxiliar Marc García, en substitució a Maria Balcells 
que es trasllada a una altra servei del CRAI. 
  
Les tasques de l’equip de catalogadors es divideixen entre la catalogació corrent (dedicació del 60% 
de la jornada) i tasques de suport en diferents equips de treball (dedicació de l’altre 40%). 
 
L’organització de la unitat es basa en diferents equips de treball i grups de suport a les unitats 
tècniques en les seves tasques.   
  

1. Equips interns de PT de suport CRAI  
  

Equip de docència i recerca: Dipòsits i compra consorciada de recursos-e  
Equip dedicat a la validació i manteniment de recursos integrats el DDUB, i catalogació dels 
paquets de recursos-e, format per Anna Salvadó, Mònica Anglada, Montse Casadellà , Núria 
Rosell i coordinat Georgina Basomba . Aquest equip compta amb el suport d’una becària  
 
Equip de recursos continus 
Equip permanent de catalogació publicacions periòdiques, en format físic i electrònic, format 
per Carme Font i coordinat per Carme Sabater. 
 
Equip de Fons patrimonials i Col·leccions Digitals:   
Equip dedicat a la tutela i participació en el tractament dels fons personals i les col·leccions 
digitals i format Irene Castells, Elisa Jiménez i Ester Plana (Col·leccions digitals),  Arantxa Cazorla 

http://cataleg.ub.edu/
http://bipadi.ub.edu/cdm/landingpage/collection/manuscrits
http://mdc1.cbuc.cat/
http://mdc1.cbuc.cat/
https://www.ub.edu/ubdoc/
http://diposit.ub.edu/dspace/
http://ccuc.cbuc.cat/
http://crai.ub.edu/ca/recursos-d-informacio/thub
http://crai.ub.edu/ca/recursos-d-informacio/thub
http://www.bib.ub.edu/fileadmin/autoritats/


 
 

(Fons institucionals i personals) i Dolors Florensa (Fons antic) i coordinat per Carme Masagué  i 
Anna Rovira. Aquest equip compta amb els suport d’una becària.  
  
Equip d’Innovació i millora: Sierra/Cercabib  
Equip dedicat a projectes de millora i ampliació de funcionalitats del Sistema de 
gestió Millenium/Sierra així com el manteniment i millora de l’opac, coordinat per 
Àngels Bonsón.  
  
2. Equips interns de PT de suport a les Unitats Tècniques de la unitat  

  
• Suport en Indexació: coordinat per Carme Masagué i format per Núria Rosell, Elisa Jiménez 
i  Arantxa Cazorla  
• Suport en Fons patrimonials i col·leccions especials: coordinat per Carme Masagué i format 
per Arantxa Cazorla  
• Suport en Descripció: coordinat per la Georgina Basomba i format per:   

o Pautes i formació:  Anna Salvadó 
o Càrregues i recursos-e: Irene Castells, Imma Farré, Marta Fornaguera   

• Suport en Encapçalaments: coordinat per l’Anna Rovira. i format per Anna Playa i Ester 
Plana  
• Suport en Automatització/Manteniment: coordinat per l’Àngels i format per Imma Farré.  

 
Memòria d’activitats  
 

La memòria d’activitats segueix l ’estructura memòria del CRAI i recull els apartats en què la 
Unitat aporta les dades globals  

 
1. Planificar 
1.2. Gestionar  la comunicació externa, les relacions i les aliances 
1.2.1. Grups de treball externs 
1.2.1.1. Grups de treball del CBUC 
 
BDC-Llicències-RelectroPlus 
Administració i col·lecció 
 
BDC-Repositoris 
Projectes 
 
BDC-Repositoris-Portal de la Recerca de Catalunya 
Projectes i Recerca 
 
Grup de treball de suport a la recerca  
Recerca 
 
CCUC-Interlocutors de Catalogació    
Procés Tècnic 
Objectiu: creat l’any 1996, elabora les pautes de catalogació del CCUC, proposa actuacions de 
qualitat i incentiva la catalogació cooperativa.  
Participants: Rosa Fabeiro  
 



 
 
Principals temes tractats:  

• Implicacions catalogràfiques i reptes del projecte del CBUC a mitjà termini anomenat 
sistema compartit.  

• Creació de subgrups d’especialistes per a treballar pautes específiques amb la 
participació en tots ells de membres del CRAI: 

o Grup de mapes: Georgina Basomba 
o Grup de Fons Antic: Neus Verger 
o Grup d’autoritats: Anna Rovira 

• Acord del CSUC per a adoptar el canvi de normativa RDA en el context del CSUC a finals 
de 2016. Amb l’objectiu d’analitzar les implicacions d’aquest canvi, treballar, planificar 
la migració de dades i proposar fases per a la seva implementació es crea un grup de 
treball específic amb la participació de la UPC, URV, BC, CSUC i UB. Per part de la UB hi 
assisteix Àngels Bonsón. 

• Finalitzat el procés de lligam del CCUC i els catàlegs locals a través de l’identificador 
001,  s’enfronten tasques de qualitat i fusió de registres duplicats com a fase 
preparatòria del catàleg col·lectiu per al futur sistema compartit. 

• Estudi per part de les diferents institucions dels camps locals i les informacions pròpies 
existents als catàlegs locals i caldrà migrar als registres del CSUC per a la creació del 
sistema compartit. 

• Anàlisi dels reptes que planteja a nivell catalogràfic el projecte de sistema compartit del 
CSUC  

 
Subcomissió Tècnica DC, dins la Comissió Assessora de Catalogació de la Biblioteca de Catalunya 
Procés Tècnic 
Objectiu: elaborar una guia breu de metadades que faciliti la comprensió i l’aplicació de les 
metadades Dublin Core en relació amb les directrius dels principals agregadors, com ara ESE 
d’Europeana, DRIVER i OpenAire.  
Participants: Àngels Bonson.  
 
Assoliment de l’objectiu:  

Durant el 2014 s’ha treballat en l’elaboració d’una guia d’ús de Dublin Core per a la 
descripció de recursos digitals en les institucions del sistema bibliotecari català i d’una taula 
comparativa entre diferents sistemes de metadades, que es va fer pública al mes d’octubre. 

 
1.2.1.2. Grups de treball de REBIUN 
 
1.2.3.1. Visites 
CRAI Biblioteques i Unitats 
La Unitat de Procés Tècnic va ser convidada a fer una presentació/conferència a la Universitat de 
Girona, amb assistència de la major part dels seu personal bibliotecari al juny de 2014. El tema de la 
conferència va ser LinkedOpenData, el futur de la catalogació, i va ser impartida per Rosa Fabeiro i 
Anna Rovira, la presentació de la qual es troba disponible al Dipòsit Digital de la UB. 
 
1.2.3.2. Notícies 
Projectes 
 
1.2.3.3. Grup de treball 
Projectes  
 



 
 
1.3. Planificar i desenvolupar l’oferta de serveis 
1.3.1. Projecte d’integració dels fons personals del CRAI a UBDoc 
Procés Tècnic 
El 2014 s’ha finalitzat la descripció a nivell de sèrie 4 dels fons personals que es van començar a 
treballar al 2012 en l’aplicacitiu UBDoc, en el marc del projecte per millorar la gestió i la difusió dels 
fons patrimonials de la UB en col·laboració amb la Unitat de Gestió Documental i Arxiu. 
En aquest projecte participa personal de la Unitat de Gestió Documental i Arxiu, personal d’ATIC, 
personal de Procés Tècnic i algunes biblioteques que en l’actualitat disposen de fons d’arxiu per 
treballar: el CRAI Biblioteca de Biologia i el CRAI Biblioteca d’Economia i Empresa - Grau.  
En data 31 de desembre de 2014 es pot consultar la descripció de les sèries i subsèries que 
conformen 4 fons personals (el Fons Antoni Prevosti, el Fons Carreras i Artau, el Fons Miquel Porter 
i Moix i el Fons Manuel Sacristán,) i s’ha iniciat el procés de descripció de les sèries i expedients del 
Fons Oriol Martorell  i el Fons Jordi Sabater Pi. 
 
Aquest projecte de col·laboració i descripció arxivística es va poder difondre de manera especial en 
l’acte d’homenatge que la Facultat de Filosofia, Geografia i Història va oferir en motiu del 10è 
aniversari del Dr. Miquel Porter i Moix, en el qual el CRAI, representat per Rosa Fabeiro, va fer una 
presentació del tractament del Fons Miquel Porter i la seva descripció al UBDoc que es troba 
disponible al Dipòsit Digital de la UB. 
 
1.3.2. Comissió de Biblioteca 
Projectes  
 
 
 
2. Lliurar serveis per a la docència, l’aprenentatge i la investigació 
2.1. Atendre l’usuari i assegurar satisfacció 
Responsable de Processos i Qualitat  
 
2.1.1. PaB + PaB-Docència 
Docència i USU 
        

2.2. Gestionar serveis i productes per a la docència, l’aprenentatge, la recerca i la transferència 
del coneixement 
2.2.1. Facilitar l’accés a la informació 
2.2.1.1. Recercador 
USU 
 
2.2.1.2. GRAD 
USU 
 
2.2.1.3. Web 
Projectes 
 
2.2.1.4. RefWorks / Mendeley 
Recerca  

 



 
 
2.2.1.5. Catàleg / OPAC 
USU  i Procés Tècnic 
PT-  Amb l’objectiu de millorar les dades de consulta via web del catàleg al novembre es va 
incorporar a l’opac  la funcionalitat de google analítics. 
 
PT – Al desembre de 2014 es va millorar l’accés al PUC  des del catàleg. La millor consisteix en oferir 
als usuaris la possibilitat d’ampliar la seva cerca al PUC, clicant el botó que els hi apareix de manera 
contextualitzada en la visualització dels resultats al catàleg UB. (No sé si s’entén sinó modifiqueu 
com us sembli) 
 
 
2.2.1.6. Grup de treball: millora de la gestió dels recursos electrònics 
Administració i Procés Tècnic 
Aquest grup  de treball es va tancar al 2013 
 
2.2.4.2 Suport a la Recerca 
De part de PT. 
Per facilitar la tasca de validació d’aquests recursos per part del personal de suport a la recerca i 
ajudar en la normalització de la informació existent en l’aplicatiu GREC, durant el 2014 es va 
aconseguir integrar el Thesaurus de la UB en aquest aplicatiu per a poder assignar metadades 
temàtiques multilingües (català, castellà i anglès) en el procés de publicació al Dipòsit Digital, i 
incorporar les modificacions i nous termes de manera setmanal. 
Per altra banda, i en la línia de millorar la visibilitat de la recerca a la UB, al juny de 2014, es van 
incorporar als registres d’autoritats del projecte Professors UB, els identificador ORCID, Researcher 
ID i Scopus, extrets del GREC, de tots aquells investigadors que l’havien sol·licitat durant el curs 
acadèmic 2013/2014. El nombre de registres d’autoritat amb aquests identificadors a finals d’any 
era de 1.062. 
 
2.3. Gestionar recursos d’informació 
2.3.1. Seleccionar i captar 
CRAI Biblioteques 
 
2.3.1.1. Col·leccions especials i patrimonials 
 
Biblioteca Patrimonial Digital de la UB (BiPaDi) 
Projectes i Procés Tècnic 
 
PT 
Les col·leccions creades durant l’any 2014 són: 

Anatomia (Atles i tractats) 

Des de grans tractats i atles fins a petites monografies, aquesta col·lecció recull obres dedicades a 
l’estudi i la descripció del cos humà des del doble vessant morfològic i funcional, des del segle XVI 
fins al principi del segle XX, dipositades majoritàriament als CRAI Biblioteca de Medicina i de 
Reserva. En aquests moments consta de 221 documents. 

Col·legi de Cirurgia de Barcelona 

És una col·lecció que recull els fons de la biblioteca del Reial Col·legi de Cirurgia de Barcelona, el 
segon creat a Espanya, l’any 1760, després del de Cadis. Carles III el va fundar a instàncies del seu 

http://bipadi.ub.edu/cdm/landingpage/collection/atlesmed
http://bipadi.ub.edu/cdm/landingpage/collection/colcirurgia


 
 
metge, Pere Virgili, dins el context d’auge de les acadèmies científiques i de l’esperit de la 
il·lustració, majoritàriament dipositades a l CRAI de Reserva. El total de volums ja digitalitzats que 
formen part de la col·lecció són 240. 

Farmàcia i farmacopees 

Col·lecció que aplega diverses farmacopees rellevants, obres sobre medicaments i fórmules 
magistrals, botànica mèdica i plantes medicinal, provinents en la seva major part de la unitat 
d’Història, Legislació i Gestió Farmacèutiques del Departament de Farmàcia i Tecnologia 
Farmacèutica de la Facultat de Farmàcia de la Universitat de Barcelona i dels fons del CRAI Reserva.  

Cal destacar d’entre els seus documents la que es considera la segona farmacopea del món que són 
les Concòrdies de Barcelona, editades des del 1511 fins al 1794, que és quan es van unificar les 
farmacopees espanyoles amb la publicació de la Pharmacopoea Hispana, més endavant 
anomenada Farmacopea Española, també present en la col·lecció.  

En l’actualitat la col·lecció digitalitzada consta de 112 documents. 

Incunables 

Aquesta col·lecció reuneix els incunables (llibres impresos fins a l’any 1500) més representatius del 
ric fons que es conserva al CRAI Biblioteca de Reserva de la Universitat de Barcelona. Procedeixen, 
com en el cas dels manuscrits, dels convents alliberats arran de la desamortització de Mendizábal 
de 1835. 
És una col·lecció important, no solament pel nombre —781 edicions, amb 200 duplicats—, sinó 
també per la qualitat. En l’actualitat s’han digitalitzat i incorporat al portal 15 d’aquestes edicions. 

 

Manuscrits 

La col·lecció de manuscrits del CRAI Biblioteca de Reserva està formada per un conjunt de 
documents de temàtica diversa. Els manuscrits més antics són dels segles X i XI, més d’una centena 
són medievals, i la resta, dels segles XV al XVIII. La majoria procedeixen d’antigues biblioteques de 
convents barcelonins que l’any 1835, amb la desamortització de Mendizábal, es van reunir a les 
recentment creades biblioteques públiques provincials que, per llei, es constituïren a les 
universitats quan la capital provincial era alhora seu universitària. 

Al portal es poden consultar en l’actualitat 58 d’ells. 

Medicines alternatives i complementàries 

És un recull d’obres relacionades amb les teràpies, medicines i maneres d’entendre la salut que 
difereixen de la medicina anomenada tradicional o occidental i que estan dipositades al CRAI 
Biblioteca de Medicina de la Universitat de Barcelona. 

Mereix una atenció especial el conjunt de llibres i fullets sobre hidroteràpia, balnearis i aigües 
minerals. Es tracta d’un fons únic amb més de tres-cents documents anteriors al 1930 que detallen 
les característiques i aplicacions de les teràpies i les aigües de balnearis d’arreu d’Europa, i molt 
especialment de Catalunya. 

La col·lecció actualment ofereix 271 d’aquestes obres. 

Salut de la dona i dels infants 

http://bipadi.ub.edu/cdm/landingpage/collection/farmacia
http://bipadi.ub.edu/cdm/landingpage/collection/incunables
http://bipadi.ub.edu/cdm/landingpage/collection/manuscrits
http://bipadi.ub.edu/cdm/landingpage/collection/balnearis
http://bipadi.ub.edu/cdm/landingpage/collection/salutdona


 
 
Les 258 obres que componen aquesta col·lecció representa una bona mostra de la revolució que 
van experimentar la ginecologia i l'obstetrícia durant el segle XIX i els primers anys del segle XX. En 
els documents que en formen part recullen els principals avenços en el coneixement i les tècniques 
terapèutiques de les malalties que afectaven les dones, principalment en el seu rol de mares, i els 
infants. 

 
Fons d’arxius personals 
Procés Tècnic i alguns CRAI Biblioteques 
 
En el marc del projecte de col·laboració amb la Unitat de Gestió Documental i Arxiu per a la 
integració dels fons d’arxiu del CRAI en l’aplicació de gestió UBDoc, l’equip de fons patrimonial ha 
continuat les tasques d’organització i descripció dels fons. Des de la Unitat de Procés Tècnic: Creats 
6 fons. 5 d'ells amb descripció a nivell d'expedient i difosos a través del web del CRAI : Fons Prevosti 
(26 expedients), Fons Carreras (17 exp.), Fons Sacristán (20 exp.), Fons Porter (43 exp.) i Fons 
Martorell (59 exp.). El Fons Sabater s’ha fet la primera fase d’anàlisi per a la migració a l’UBDoc. Des 
de les biblioteques s’ha finalitzat la descripció a nivell de fons i sèries del Fons Antoni Prevosti 
Pelegrín (Biologia) i del Fons Manuel Sacristán Luzón (Economia i Empresa – Grau). 
 
Altres col·leccions 
Procés Tècnic i alguns CRAI Biblioteques 
S’han donat tractament a 7 reculls de documents diversos, dels quals es dona notícia al catàleg i es 
pot consultar l’inventari al DDUB. 
 
 
2.3.1.2. Col·leccions digitals 
Projectes  
 
 
2.3.3. Catalogar 
2.3.3.1. Documentació de procediments i pautes 
Durant el 2014, des de la Unitat de Procés Tècnic s’han elaborat 3 procediments segons el nou 
model de gestió per processos relatius a la gestió de registres d’exemplar i registres de fons en el 
context del catàleg i la revisió i manteniment del correcte funcionament dels enllaços que des del 
catàleg donen accés als recursos electrònics.  
Al mateix temps i amb el canvi d’arquitectura de la intranet s’ha dut a terme una revisió de la 
documentació que serveix de suport per a la catalogació a fi d’adequar-la a la nova estructura com 
a procés. 
 
2.3.3.2. Fons del Catàleg de la UB 
Procés Tècnic  
 
L’increment del nombre de registres bibliogràfics al Catàleg durant l’any 2014 ha estat de 30.963 
registres, dels quals s’extreuen les xifres per aquests conceptes: 
 

Per procedència 
de la catalogació 

Catalogació original 10.873 

30.963 
Còpia del CCUC 15.366 

Còpia d'OCLC  423 
Còpia d'altres catàlegs  4.301 



 
 

Per tipus de 
suport  

Material imprès 26.742 

30.963 Material no-
llibre 

Tots els suports 3.903 

Electrònics en línia 318 

Per tipologia 

Monografies 27.502 

30.963 
Publicacions periòdiques 2.214 
Bases de dades 5 
Parts components 1.223 
Reculls 19 

 
 
Nombre d’exemplars i hòldings 
 
L’increment del nombre d’exemplars desglossats segon l’origen del document ha estat: 
 

Origen  Registres d'exemplar 
Compra 8.521 
Donatiu 21.941 
Reconversió 12.501 
Publicacions UB 123 
Còpia 267 
No informat i altres 3.331 
Total 46.684 

 
L’increment del nombre de hòldings desglossats segon el mètode d’origen del document ha estat: 
 
 

Mètode d'adquisició  Registres de fons 
Reconversió 620 
Dipòsit legal 17 
Intercanvi 11 
Publicacions UB 17 
Donatiu 311 
Compra 107 
Desconegut 27 
Altres mètodes 21 
Total 1.131 

 
 
2.3.3.3. Catàleg d’autoritats 
En l’àmbit del catàleg d’autoritats, les actuacions de 2014 s’han centrat a:  

• Consolidar la participació en el projecte Càntic del CBUC amb una aportació del 25% de 
registres nous en el projecte per part de la UB. Del total de 98.653 registres creats al CCUC 
pel conjunt de les institucions membres, la UB ha aportat 24.475 (25%) 

• Consolidar la integració de registres d’autoritats setmanals per mitjà de càrregues 
automàtiques de registres creats per les altres institucions consorciades en el CCUC.   

• Consolidar la tasca iniciada el 2012 a partir del catàleg d’autoritats per ampliar la llista de 
“Professors UB” per facilitar la recuperació de la producció de la comunitat docent de la 



 
 

Universitat de Barcelona. Al final de 2014 el nombre d’autoritats de professors existents és 
de 3.495.  

• Consolidar el paper de Procés Tècnic en el flux de treball per al desplegament del suport a 
la recerca al CRAI amb la normalització de registres d’autoritat i tesaurus segons les 
necessitats de les biblioteques a l’hora de validar els documents dels investigadors. També 
es participa directament en la interconnexió de les eines de normalització amb el GREC i el 
DDUB. Enguany s’ha centrat en la incorporació del identificador de l’aplicatiu GREC als 
registres d’autoritats com a tasca preparatòria per a la integració del catàleg d’autoritats i 
l’actualització setmanal de les dades per càrrega, de la mateixa manera que des del 2013 es 
fa amb el Thesaurus de la UB. 

• Participar en el projecte “Rectors de la UB”, amb la creació de 74 registres d’autoritats a 74  
que recullen dades  sobre la seva personalitat i trajectòria professional.  

• Primeres aplicacions de la nova normativa en RDA en l’àmbit del catàleg d’autoritats i 
concretament en les autoritats de rectors, impressors i posseïdors com a primera fase de 
coneixement de la normativa.  

• Desestimar de moment la participació en el projecte patrimonial del CCPBE. Durant els 2 
últims anys s’han dut a terme diferents actuacions per a integrar els exemplars de fons 
patrimonial de la UB en el Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico Español de forma 
automàtica. Després de diferents contactes amb l'oficina del CCPBE i de l'enviament i 
revisió de  diferents fitxers de prova, el CCPBE no ha fet cap prova real de càrrega i és per 
això que s’ha desestimat continuar treballant en aquesta actuació a l'espera de resposta. 

 
Actualment el catàleg d’autoritats UB conté 243.838 registres, dels quals 221.991 són registres 
complets i 71.721 tenen nivell Càntic.  
 
En l’àmbit del Thesaurus de la UB, les actuacions de 2014 s’han centrar a:  
 

• Continuar l’ampliació del nombre de termes en versió multilingüe com a fase preparatòria 
per a l’elaboració del tesaurus multilingüe de la UB. Del total de 26.942 termes del 
tesaurus, al final de desembre 18.751 són registres multilingües, fet que representa un 
69,5,8 % del total.  

• Treballar de manera especial en les termes de l’àmbit temàtic de la gastronomia i 
elaboració d’un nou Microtesaurus de cuina, gastronomia i restauració com a resposta a la 
petició del CRAI Biblioteca de Farmàcia per a donar suport temàtic al projecte de la 
Bullipèdia i el nou grau que es va inaugurar el curs 2014-2015 al Campus de Torribera. 
 

Tipus d'autoritat Registres creats al 2014 
Autors 9.715 
Autors matèries 999 
Matèries 199 
Col·leccions 570 
Gènere/Forma 2 
Geogràfic 62 
Autor/Titol 434 
Autor/Títol matèries 88 
Títols matèries 87 
Títols 104 
Total 12.260 

 

http://www.bib.ub.edu/fileadmin/tesaurus/th30.htm


 
 
 
2.3.3.4. Catalogació i metadades  
Les dades estadístiques que es donen a continuació reflecteixen la catalogació anual del fons 
modern i la del fons antic.  
 
L’any 2014, la catalogació ha estat marcada per quatre grans actuacions: 
  

• Última fase de lligam del catàleg de la UB amb els registres del CCUC, mitjançant 
l’identificador 001, com a preparació per a la migració futura al catàleg del sistema 
compartit previst.  

• Suport a la catalogació de fons de donatiu i/o reconversió de les biblioteques. Enguany des 
del les diferents CRAI Biblioteques s’han catalogat 20.052 títols provinents de donatius o 
reconversió de fons. Com a suport a aquesta tasca la Unitat de Procés Tècnic ha assumit la 
catalogació de 2.666 registres bibliogràfics, amb especial atenció als fons de Medicina 
dipositats a Cervera pendents de reconversió. També es va finalitzar la catalogació del 
donatiu del Fons Miquel Porter.  

• Participació en el grup de sistema compartit per a analitzar els reptes que pot suposar el 
projecte a nivell de catàleg i de continuïtat als projectes propis de la nostra institució 
(Thesaurus, Catàlegs d’autoritats, Professors UB i Rectors UB, com a més significatius) i 
proposar els requeriments que el sistema ha d’ acomplir per a integrar-los en el projecte 
consorciat.  

• Càrrega dels registres del Catàleg de la UB en el catàleg d’OCLC, per oferir dades reals dels 
nostres fons i facilitar i promoure el préstec interbibliotecari a nivell internacional. Al 
mateix temps s’ha estandarditzat el procediment per a l’actualització del mateix amb els 
nous registres i les baixes. 

 
2.3.3.5.Millennium  
Durant el 2014 s’han realitzat diferent millores i actuacions a l’OPAC orientades a donar resposta a 
les noves necessitats dels usuaris:  
 
Millores per als usuaris a la interfície del Catàleg (OPAC):  

• Amb l’objectiu de millorar les dades de consulta via web del catàleg al novembre es va 
incorporar a l’opac la funcionalitat google analítics. 

• Millora de la cerca al PUC a través del catàleg. Al desembre de 2014 es va implementar un 
nova funcionalitat que permet als usuaris ’ampliar la seva cerca al PUC, clicant el botó que 
els hi apareix de manera contextualitzada en la visualització dels resultats al catàleg UB. 
 

Millores generals a Millennium:  
• Revisió dels codis interns del registres d’exemplars, per a detectar incoherències i 

combinacions errònies que afecten al préstec i la reserva tant al Catàleg de la UB, com al 
préstec consorciat PUC. Aquesta actuació de revisió es va iniciar a partir d’una anàlisi de les 
principals problemàtiques per part de la Unitat de Serveis al Usuaris i Procés Tècnic i s’ha 
dut a terme amb la col·laboració del personal dels CRAI Biblioteca.   

 
 
2.3.4. Digitalitzar 
2.3.4.1. Digitalització via CEDI (Centre de Digitalització de la UB) 
Projectes 
 



 
 
2.3.5. Gestionar repositoris 
2.3.5.1. Repositoris de la UB 
Projectes  
Dipòsit Digital de la UB (DDUB) 
Dins el projecte de desplegament del suport a la recerca en el CRAI iniciat el 2011, a part de la 
validació permanent dels recursos dipositats en el DDUB, durant el 2014 la Unitat de Procés Tècnic 
ha continuat treballant en les eines de control que faciliten la feina de validació —des dels CRAI 
Biblioteques— dels documents proposats des del GREC per ingressar al DDUB i especialment en la 
incorporació dels identificadors de la recerca que usen els nostres investigadors en el Catàleg 
d’Autoritats (ORCID, Researcher ID i Scopus Author ID).   Les eines de control se centren en 
l’elaboració de registres d’autoritat per al control del professorat de la UB amb publicacions al 
GREC i en l’ampliació dels termes del tesaurus en anglès per a la indexació multilingüe al DDUB 
requerida pel projecte DRIVER. 
  
El resultat ha estat:  
♣  778 registres validats des de Procés Tècnic en les diferents col·leccions del DDUB.  
♣ 18.751 termes en el tesaurus en versió multilingüe. 
♣ 3.495 registres d’autoritats complets de professorat de la UB, dels quals 1.062 compten amb l’ 
identificador ORCID. 
 
UBTV  
Dins el projecte de col·laboració de la Unitat de Procés Tècnic amb la Unitat d’Audiovisuals per a la 
revisió i indexació dels registres creats en la plataforma UBTV, s’han validat 352 registres. 
 
 
2.3.5.2. Repositoris amb aliats 
Projectes i Recerca (el TDX) 
 
 
3. Dotar-se de recursos 
3.1. Gestionar i administrar l’equip humà 
3.1.3. Formació del personal 
3.1.3.1. Formació interna 
Administració  
 
PT  -- Formació realitzada per personal de PT.  

- Sessió realitzada per personal de PT amb el nom “Taller pràctic: manteniment de 
monografies al catàleg” orientada als responsables de monografies per a conèixer les 
diferents possibilitats que ofereix Millennium per a fer tasques de revisió i mantenirment 
dels fons monogràfics. El Taller es va realitzar 27/0/2014 amb una durada de 2 hores i amb 
una assistència de 22 persones dels diferents CRAI biblioteques.  

- Curs de formació en el nou format de catalogació RDA, impartit per Anna Rovira i Àngels 
Bonson, de PT, dins del Pla de formació de la UB. Enguany s’han realitzat dues edicions 
d’aquest curs (al maig i a l’octubre) de 7,3 hores de durada cadascun i amb l’assistència 
total de 56 catalogadors del CRAI. 

 
 
 



 
 
3.1.3.2. Formació externa 
Administració i CRAI Biblioteques  
 
3.1.3.3. Assistència a jornades, congressos, etc. 
Administració i CRAI Biblioteques  
 
3.1.3.4. Col·laboració i participació en jornades i tallers  
CRAI Biblioteques i Unitats 
 
 
3.2. Administrar els serveis generals, les infraestructures, els equipaments i els materials 
Direcció, Administració i CRAI Biblioteques  
 
3.3. Facilitar les tecnologies de la informació i la comunicació 
Direcció, CRAI Biblioteques i Unitats 
 
4. Controlar i dirigir 
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