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1.- PERSONAL 
 
 
1.1.- Personal del torn de Caps de setmana i festiu 
 
Al llarg de tot l’any hi ha hagut diverses altes i baixes en la plantilla dels personal del 
torn de Caps de Setmana i festius.  El personal assignat a la Secció d’Empresarials ens 
els diferents períodes d’obertura ha estat el següent: 
 
Del 1 de gener al 6 de febrer:  Roser Badia 

                                  Clara Navarrete 
 

Del 17 de maig al 6 de juliol:  Roser Badia 
                                   Clara Navarrete 

 
Del 18 d’agost al 14 de setembre: Clara Navarrete 

   Adrián de Món 
 
Del 27 de desembre al 31 de desembre: Irene Carreras 
      Ivet Boltà 
 
 
1.2.- Becaris 
 
S´ha comptat amb l’ajut de dos becaris de la Universitat de Barcelona, un en torn de 
matí i un altre en torn de tarda.   
 
En torn de matí han estat becaris de la Secció d’Empresarials els estudiants: 
 
Rubén Senserrich (del 1 de gener fins el 31 de març) 
Montserrat Bellera (del 1 d’abril fins el 30 de setembre) 
Diego Curutchet  (del 1 d’octubre al 31 de desembre) 
 
En torn de tarda han estat becaris de la Secció d’Empresarials els estudiants: 
 
Diana Muñoz  (del 1 d’abril fins el 30 de setembre) 
Lizeth Jaclyn (del 1 d’octubre al 31 de desembre) 
 
 
1.3.- Estudiants en pràctiques i altres 
 
Del dia 1 al dia 10 d’abril de 2003, la Biblioteca d’Empresarials va acollir la sra. Marta 
Serra Casals, estudiant de Biblioteconomia de la Universitat de Vic per tal que realitzés 
les pràctiques.   
Va realitzar les tasques de: atenció als usuaris, classificació de material bibliogràfic 
segons l’adaptació de la  classificació de la Library of Congress, selecció i control 
d’adquisicions i modificació de dossiers electrònics. 
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L’estudiant Georgina Gil Artells, alumna de tercer curs de la Diplomatura de 
Biblioteconomia i Documentació de la Facultat de Biblioteconomia i Documentació de 
la Universitat de Barcelona ha visitat diverses vegades la biblioteca per tal de recopilar 
dades sobre els serveis que aquesta ofereix als usuaris, informació necessària per la 
redacció del treball de curs de l’assignatura de tercer curs Recursos i serveis en unitats 
d’informació de la Diplomatura, torn de tarda, impartida per la professora Anna Mª 
Planet. 
 
 
1.4.- Redistribució de tasques 
 
A causa del tancament de la Secció d’Empresarials els caps de setmana i festius no 
inclosos dins el calendari d’exàmens de la UB, aquesta biblioteca ha perdut els personal 
fix que hi treballava que ha quedat substituït per personal de contractació temporal.  
Degut a aquest fet, les tasques que realitzava el personal de caps de setmana i festius fix  
(que també treballava els divendres i els dilluns) han hagut de ser assumides per la resta 
del  personal de la Secció d’Empresarials. 
 
La redistribució de tasques ha estat la següent: 
 
Gestió i actualització dels dossiers de la Graduatura en Empresa Internacional: Mª 
Josefa Dougan 
 
Gestió i actualització de les dades de la Secció d’Empresarials a la pàgina web de la 
BUB: Noemí Ruiz 
 
 
1.5.- Altres tasques 
 
Recerca de publicacions periòdiques editades en suport electrònic de les subscrites a la 
Secció d’Empresarials : David Candelera 
 
Revisió i eliminació del material menor arribat amb el fons Santolalla: Rosario Vila 
 
 
1.6.- Formació 
 
El conjunt del personal de la Secció d’Empresarials ha assistit als següents cursos i 
sessions de formació: 
 
Curs: Avaluació, selecció i gestió de recursos d’informació en ciències socials 
Assistents: David Candelera, Montserrat Garrich, Noemí Ruiz i Rosario Vila 
 
Curs: Avaluació de serveis i màrqueting en la biblioteca universitària 
Assistents: Montserrat Garrich 
 
Curs: Avaluació, selecció i gestió de recursos d’informació jurídiques 
Assistents: Mª Josefa Dougan, Montserrat Garrich, Noemí Ruiz, Rosario Vila 
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Curs: Avaluació, selecció i gestió de recursos d’informació general 
Assistents: Rosario Vila 
 
Curs: Linux rehart 
Assistents: David Candelera 
 
Curs: Excel XPI 
Assistents: Mª Josefa Dougan 
 
Curs: Taller pràctic del PC 
Assistents: Mª Josefa Dougan, Noemí Ruiz i Rosario Vila 
 
Curs: Anglès Intermedi I 
Assistents: Mª Josefa Dougan 
 
Curs: La gestió i administració del temps 
Assistents: Rosario Vila 
 
Curs: Seguretat en el treball 
Assistents: Rosario Vila 
 
Curs: Conceptes bàsics de seguretat i salut en el treball 
Assistents: Rosario Vila 
 
 
Curs: Higiene industrial 
Assistents: Rosario Vila 
 
Curs: Vigilància de la salut (Primers auxilis) 
Assistents: Rosario Vila 
 
Curs: Estrès : tècniques d’afrontament 
Assistents: Rosario Vila 
 
Curs: Tècniques d’expressió oral I i II 
Assistents: Rosario Vila 
 
Curs: Actualització del curs d’aprenentatge emocional 
Assistents: Rosario Vila 
 
Sessió: Catalogació. Sessió d’inici de curs i objectius 
Assistents: Noemí Ruiz 
 
Sessió: Catalogació. Parts components 
Assistents: Noemí Ruiz 
 
Sessió: Catàleg d'Autoritats de la Biblioteca de la Universitat de Barcelona 
Assistents: Montserrat Garrich 
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Sessió informativa sobre El nou espai europeu de l’ensenyament superior realitzada el 
dia 18 de març. Convocatòria dirigida al Claustre de l’Escola Universitària d’Estudis 
Empresarials. Hi van intervenir el sr. Joan Tugores, i la sra. Olga Lanau, Rector i Gerent 
respectivament de la Universitat de Barcelona.   
Assistents: Montserrat Garrich 
 
Sessió informativa sobre El futur dels ensenyaments de l’Escola en el nou marc europeu 
de l’educació superior” realitzada el 18 de novembre. Convocatòria realitzada per la 
Direcció dirigida als alumnes i personal docent i d’administració i serveis de l’EUEE. 
Assistents: Montserrat Garrich 
 
Sessió: Els trastorns de la son 
Assistents: Rosario Vila 
 
Sessió: Ergonomia 
Assistents: Rosario Vila 
 
Sessió: L’alimentació com a font de salut 
Assistents: Rosario Vila 
 
Assistència a sessions d’informació sobre productes comercials:  
Academic Search Premier Base de dades. Assistents: Josefa Dougan, Montserrat 
Garrich 
Business Monitor Online.  Assistents: Montserrat Garrich 
The Economist. Assistents: Montserrat Garrich, Rosario Vila 
Isi Web of Knowledge. Assistents: Montserrat Garrich 
Lexis-Nexis. Assistents: Montserrat Garrich 
Securities.  Base de dades.  Assistents:  Montserrat Garrich, Rosario Vila 
Wiki.  Assistents: Montserrat Garrich, Rosario Vila 
 
 
 
2.- OBJECTIUS 
 
2.1.- Guies temàtiques: 
 
Revisió i actualització dels continguts de les guies temàtiques realitzat per Montserrat 
Morante i Montserrat Garrich: 
 
Comerç 
Comptabilitat 
Finances 
Informació sobre empreses 
 
 
2.2.- Redacció de protocols 
 
Amb la voluntat de portat el control estadístic de manera uniforme a totes les seccions 
de l’Àrea II, a partir del mes de febrer s’inicia el disseny de les plantilles de control 
estadístic de la següent informació: usuaris, donatius, formació rebuda i donada, 
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consulta de publicacions periòdiques, consulta de monografies, consultes 
bibliogràfiques, catalogació i canvis a les pàgines web. 
 
Juntament amb el disseny i implementació de les estadístiques es confeccionen els 
protocols per tal que les estadístiques siguin complimentades de manera idèntica a totes 
les seccions de l’Àrea II.  La Cap de la Biblioteca, Montserrat Garrich, redacta els 
protocols següents: Estadística de catalogació, Estadística de consulta a sala, Estadística 
de consultes bibliogràfiques, Estadística de donatius, Estadística de formació (formació 
rebuda, formació donada), Estadística de publicacions periòdiques, Estadística 
d’intervencions a la web (pàgines guies temàtiques, pàgines intranet, pàgines web 
general).  
 
 
3.- FONS BIBLIOGRÀFIC 
 
 
3.1.- Donatius 
 
Sol·licitud i recepció del material editat amb motiu dels congressos organitzats per 
AEDEM. Asociación europea de Dirección y Organización de Empresas.  Recepció de 
les actes dels congressos dels anys 2002 i 2003. 
 
Sol·licitud i recepció al Patronat Català Pro Europa per poder rebre un exemplar gratuït 
de les seves publicacions sobre la constitució i ampliació de la Unió Europea. 
 
Sol·licitud a la Fundació Pedro Barrié de la Maza de La Corunya per poder rebre un 
exemplar gratuït de les seves publicacions. 
 
 
3.2.- Fons Santolalla 
 
Continuant la tasca iniciada l’any anterior, al llarg de l’exercici 2003 s’ha procedit a la 
revisió de 1208 obres procedents del Fons Santolalla, de les que s’han incorporat als 
fons de la Secció d’Empresarials 291 exemplars.  Fruit també de la revisió de l’esmentat 
fons s’han derivat a altres seccions de la BUB un total de 271 exemplars i s’han 
desestimat 646 exemplars. 
 
3.3.- Publicacions periòdiques 
 
S’ha donat de baixa la publicació Acta mathematicae applicatae Sinica  en suport paper 
per tenir subscrita la versió en suport electrònic.   
 
S’han donat d’alta les subscripcions a les següents publicacions periòdiques: 
AprenderRh 
Cuadernos de relaciones laborales 
Agenda bancaria 
Investigaciones regionales 
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3.4.- Recursos docents 
 
S’ha adquirit una còpia de tots els recursos docents reproduïts per Gràfiques Rey per 
encàrrec dels professors de l’Escola Universitària d’Estudis Empresarials. 
 
Aquests materials, d’extensió i contingut molt variable i sense relligar, s’han anomenat 
Recursos docents.  S’han catalogat i guardat col·lectivament en capses arxivadores 
segons l’ensenyament al que pertanyen.  Físicament, els Recursos docents es troben a la 
Biblioteca General i de Primer Nivell de l’Àrea II, es guarden a les dependències del 
personal bibliotecari i poden ser consultats pels usuaris que ho sol·licitin. 
 
 
 
4.- SERVEIS 
 
 
4.1.- Obertura restringida en cap de setmana i festiu 
 
La Secció d’Empresarials ha deixat de donar servei de forma continuada a la comunitat 
universitària des del dia 1 de març de 2003. 
 
A partir d’aquesta data, la biblioteca només obre els caps de setmana i festius que  
coincideixen amb els períodes d’exàmens, segons el calendari de la UB.  Al llarg de 
l’any 2003, la Secció d’Empresarials ha obert els caps de setmana i festius compresos 
en els períodes: 
 
. del 2 de gener al 6 de febrer, 
. del 17 de maig a 6 de juliol,  
. del 18 d’agost al 14 de setembre 
. del 27 al 31 de desembre 
 
El tancament de la biblioteca ha representat una pèrdua de l’oferta de serveis, 
concretada en: 
 
La pèrdua de serveis i d’atenció a la comunitat universitària. 
La reducció de serveis a l’alumnat que a més d’estudiar treballa de dilluns a divendres. 
La pèrdua d’ús de l’Aula d’Informàtica ubicada a l’interior de la Biblioteca.  El 
tancament deixa reduït el nombre d’unitats de treball (PC) per als usuaris en cap de 
setmana. 
La reducció de la consulta a les fonts d’informació especialitzada en cap de setmana i 
festiu. 
La reducció del personal de la Biblioteca d’Empresarials ja que a més de la dedicació 
horària en cap de setmana i festiu, el personal d’aquest torn treballa dos dies més entre 
dilluns i divendres.  El personal en torn de cap de setmana i festiu, a més de l’atenció al 
públic,  realitza tasques bibliotecàries (catalogació, dossiers electrònics, etc.) que 
compartien amb la resta del personal.  Malgrat que la Biblioteca obre els caps de 
setmana i festius dels períodes d’exàmens, el personal que atén aquest torn ara no 
treballa cap altre dia a la Biblioteca. 
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4.2.- Formació d’usuaris 
 
S’han realitzat dues sessions especials sobre els dossiers electrònics dirigides al 
personal docent de l’Escola Universitària d’Estudis Empresarials.  La proposta i oferta 
de la biblioteca de realitzat aquestes sessions s’ha canalitzat a través de la Coordinació 
d’Ensenyaments de l’Escola. 
 
Les sessions es van realitzar el dia 18 de novembre, en torn de matí i de tarda.  Van 
estar  realitzades per Montserrat Morante i Montserrat Garrich i van comptar amb la 
col·laboració de personal del Servei de Llengua Catalana.  Els assistents a les sessions 
van ser un total de 21 persones, 12 a la sessió de matí i 9 a la sessió de tarda. 
 
La Cap de la Biblioteca ha realitzat tres sessions destinades als alumnes de nova 
incorporació a l’Escola Universitària d’Estudis Empresarials.  Les sessions es van 
realitzar dins la programació de la Jornada de Benvinguda del dia 16 de setembre i van 
comptar amb la participació aproximada de 500 nous alumnes.  Als estudiants assistents 
se’ls va facilitar el fulletó i  tríptics editats per la Secció d’Empresarials. 
 
 
4.3.- Formació externa 
 
La Cap de la Secció d’Empresarials, sra. Montserrat Garrich, ha impartit les següents 
sessions de formació exterior: 
 
. Del 20 de gener al 7 de febrer: Maestría en gestión y organización de bibliotecas 
universitarias. Cuarto Encuentro realitzada a la Universidad de El Salvador.  
Assignatura: gestión de la colección. 
. Del 20 de febrer a 20 de desembre, tutorització del Proyecto Final de l’esmentada 
Maestría a tres alumnes: 
 
Norma del Socorro García Cano: Directrices para evaluar la colección y evaluación de 
la colección de la Biblioteca Universitaria José Coronel Urtecho de la Universidad 
Centroamericana. Nicaragua 
 
Santiago de Jesús Leiva Alas: Plan estratégico de la organización de los espacios para 
la ubicación de las diferentes colecciones, mobiliario y equipo de la Biblioteca de la 
Facultad Multidisciplinaria de Occidente-Universidad de El Salvador 
 
Ana del Rosario Luna Morán: Organización de publicaciones periódicas de la 
colección de antropología e historia, CaeH, (Colección Shook). Biblioteca Central de 
la Universidad de El Salvador 
 
. Dies 13 i 14 de novembre. Participació amb una sessió diària de dues hores a la 
assignatura de tercer curs Recursos i serveis en unitats d’informació de la Diplomatura 
de Biblioteconomia i Documentació de la Facultat de Biblioteconomia i Documentació 
de la Universitat de Barcelona, torn de matí, impartida per la professora Concepció 
Rodríguez. 
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4.4.- Instal·lació de programaris 
 
Al llarg de l’any 2003 s’han instal·lat als ordinadors de consulta externa, així com als 
dos ordinadors de treball intern del taulell de préstec-informació bibliogràfica els 
programaris següents: 
 
SPSS 
Math Cad 
 
 
5.- EDIFICI I EQUIPAMENTS 
 
 
5.1.- Edifici: 
 
Neteja i pintura de la sala de comptadors.  Eliminació d’armaris i cables de corrent 
elèctric en desús i  tancament de finestres de ventilació a l’esmentada sala. 
 
Repintat de zones afectades pel desgast i les goteres a la sala de fotocòpies, aula 
d’informàtica i altres zones de la biblioteca. 
 
 
5.2- Equipament informàtic 
 
S’han produït les següents millores: 
 
- Substitució de tres unitats de treball extern en concepte de renting.  
 
- Incorporació d’una pistola lectora de codis de barres destinat a una unitat de treball 
intern. 
 
 
5.3- Altres equipaments 
 
S’han produït les següents millores: 
 
- Substitució dels aparells eixugamans dels serveis sanitaris de la Biblioteca.  L’ús dels 
anteriors aparells provocava molt soroll a la Biblioteca del era motiu de queixa constant 
dels usuaris. 
 
- Substitució del sistema de refrigeració-calefacció de tota la Biblioteca.  A partir de la 
substitució  del sistema d’aire condicionat de l’Aula Magna,  el sistema d’aire 
condicionat de la Biblioteca s’ha connectat als aparells nous que serveixen l’Aula 
Magna. 
 
- Instal·lació del sistema de detecció de cossos opacs. Substitució del sistema d’alarma. 
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6.- COMISSIÓ D’USUARIS 
 
La Comissió d’usuaris de la Secció d’Empresarials no s’ha reunit cap vegada al llarg de 
l’any 2003. 
 
 
 
7.- PUBLICACIONS 
 
 
7.1.- Tríptics i fulletó 
 
El mes de setembre es publiquen els tríptics: Organització, Guia del préstec i Com 
localitzar un document  i el fulletó Biblioteca d’Empresarials : guia de consulta i 
serveis amb tota la informació sobre la Secció d’Empresarials. Aquest material, a més 
d’estar a disposició dels usuaris a la mateixa biblioteca, s’ha distribuït a tots els alumnes 
nous que van assistir a les sessions de benvinguda i a tots els departaments de l’Escola 
Universitària d’Estudis Empresarials. 
 
 
7.2.- Guia de l’estudiant 
 
Es publica el text del fulletó Biblioteca d’Empresarials : guia de consulta i serveis amb 
tota la informació de la biblioteca a la Guia de l’Estudiant : curs 2003-2004 de l’Escola 
Universitària d’Estudis Empresarials editada en suport cd. 
 
  
7.3.- Circuit tancat de televisió 
 
A partir del darrer trimestre es produeix la publicació de la informació d’horaris i 
calendari de la biblioteca a les pantalles de circuit tancat de televisió instal·lades a 
l’edifici de l’Escola Universitària d’Estudis Empresarials. 
 
 
 
 


