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1. Presentació

Aquest document pretén presentar a tota la comunitat els resultats de les diferents àrees que conformen la
Unitat Transversal de Gestió (UTG) de Manresa durant el 2021. L’objectiu és deixar constància de les actuacions
i resultats de cadascuna d’elles i en aquest exercici reflexionar conjuntament de quins poden ser els punts de
millora pel futur proper, a més de crear les sinèrgies entre els diferents equips que conformen la UTG Manresa.

Aquest 2021 ha estat un any molt difícil a causa de la manca de personal (vacants no cobertes, baixes ILT per
COVID i altres). En alguns moments hem tingut el 100% d’absència en una àrea, en altres el 60% durant tot
l’exercici.

Com podreu comprovar al llegir aquesta presentació, cada àrea estableix els seus objectius i en base a aquests
és decideix quin serà l’objectiu transversal. La situació de la unitat d’aquest any no ens ha permès dur a terme
l’objectiu transversal que havíem decidit.

Aquest objectiu transversal és continuació del projecte iniciat l’any 2020 amb la creació conjunta del “PORTAL
DE SERVEIS UPC MANRESA” https://utgmanresa.upc.edu que consistia en la presentació d’aquest portal
als diferents usuaris, objectiu que portarem a terme durant el primer semestre de 2022.

Amb tot, estem satisfets. Malgrat la situació hem garantit el servei i, per primer cop, reflexionem com la feina
que fem es pot alinear amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS).

Cal fer el reconeixement a la feina feta per totes les persones del PAS de la UTG Manresa que, malgrat la
situació, han fet que tot continués funcionant.
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Imma Gómez Gómez

Cap de la UTG Manresa

https://utgmanresa.upc.edu/


2. Qui som?
Cap 

Unitat 
Transversal de 

Gestió Àrea de 
Relacions 

Institucionals i 
Comunicació

Àrea de 
Recursos 

Econòmics

Àrea TIC

Àrea Facilities i 
Consergeria

Àrea d’Obres i 
Manteniment

Àrea de Suport 
Laboratoris

Àrea de Gestió 
Acadèmica

Imma Gómez

Anna Espinosa
Antonio Espinosa (des de març 21)
Ana Mieza

Joan Roma (Cap)
Montse Guitart (Àrea Econòmica) (fins
març 21)
Clara Llopis (Àrea Econòmica) 
(des de setembre 21)
Àrea Suport Departamental i Recerca: 
Llúcia Reixach (+Doctorat)
Imma Betoret
Cristina Coll
Ivo Clotet
Sara Borràs (Àrea de Recerca)

Francesc Mancho (Cap)
Fàtima Brunet
Sandra Franch
Josep Martín
Andrés Arco (de maig a juliol)

Gemma Amblàs (Cap)
Inma Bascuñana
Maria Chavarria
Mª del Claustre Fontanet
Olga Santamaria

Joan Roma (Cap)
Jordi Albiol
Manel Blanes
Xavier Guimerà
Ernest Llimós
Joan Martínez
José Martínez
Josep Rial (fins març 2021)
Francesca Sala

Manel Romera (Cap)
Lluís Comellas
Juan Moreno

Manel Romera (Cap)
Clara Llopis (Responsable 
des de setembre 21)
Cristina Coll (Suport)

Carme Zamora (Resp. Consergeria)
Federico Sánchez
Lydia Lanza (Resp. Tarda)

Biblioteca 
Campus 

Universitari 
Manresa

Montserrat Méndez (Cap)
Roser Gómez
Conxa Moncunill
Gemma Mujal 
Montserrat Serra

UTG 
Manresa
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3. Àrea Relacions Institucionals i Comunicació – L’equip

Antonio Espinosa Cerrato
Suport a l’ARIC

Anna Espinosa Pérez
Comunicació i Promoció

Ana Mieza Sánchez
Relacions Institucionals
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3.1 Àrea Relacions Institucionals i Comunicació

15 de juny de 2021

Lliurament Premis 
DENSO

18 de febrer de 2021

Premi Rosa Argelaguet
– Biblioteca Campus 
Universitari Manresa

Acte de graduació 2020 – Edició virtual
19 d’abril de 2021

UPCamina: Georuta per 
Manresa
26 de setembre de 2021

15 de juny de 2021

Signatura Pròrroga Conveni 
Marc de Col·laboració per 
Impulsar el Projecte STEAM en 
Acció a la Catalunya Central –
Museu Tècnica

Campus UPC Manresa 6



3.1 Àrea Relacions Institucionals i Comunicació

22 de novembre de 2021

Visita Ministre Ciència i 
Innovació de Colòmbia

25 d’octubre de 2021

Signatura conveni amb l'Ajuntament 
de Manresa per a la creació d’un pol 
de formació i coneixement 

Visita Consellera Geis
28 d’octubre de 2021

Inauguració Monument Rosa 
Argelaguet a la Biblioteca del 
Campus Universitari de 
Manresa
30 de novembre de 2021

24 de novembre de 2021

Acte de graduació 
2021 al Teatre Kursaal
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3.2 Àrea Relacions Institucionals i Comunicació

• Conveni de col·laboració amb el CETIM per a l’impuls del grau d’enginyeria en automoció
• Conveni amb l’ Institut Català de Paleontologia per a la cessió de la defensa de Proboscidi de la gravera de l'Alou a Balsareny al MUSEU 
• Conveni amb l'Ajuntament de Manresa per a la creació d’un pol de formació i coneixement
• Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Manresa pel projecte «Bages, Treball, Talent i Tecnologia 2021/2022

Convenis 
signats l’any 

2021

• Pròrroga del conveni marc de col·laboració amb la Fundació Aigües de Manresa-Junta de la Sèquia per impulsar el projecte STEAM en 
ACCIÓ a la Catalunya Central 

• Pròrroga del conveni de col·laboració amb PIRELLI per a la cessió d’uns espais d’un immoble propietat de PIRELLI 
• Pròrroga del conveni marc de col·laboració per a la formació específica en el grau d’automoció

Convenis 
prorrogats 
l’any 2021

• Autorització de cessió temporal d’us d’equipaments de la UPC a favor del CTM (signat 2018)
• Conveni de Col·laboració amb el Departament d’Educació de la Generalitat, la Fundació Jaume Bofill i l’Ajuntament de Manresa per a 

desenvolupar el Programa MAGNET (signat 2019)
• Contracte de cessió d’un motor de GREEN POWERS-HONDA a la UPC Manresa (signat 2019)
• Conveni Marc de Cooperació Educativa amb la Fundació EURECAT per la realització de pràctiques externes dels estudiants d’Automoció 

(signat 2020)
• Conveni de Col·laboració amb PERUMIN ALATI SAC per promocionar l’accés d’estudiants al Màster Universitari d’Enginyeria de Mines

(signat 2020)
• Conveni Marc de Col·laboració entre la UPC i l'Ajuntament de Manresa (signat 2020)
• Conveni de Col·laboració entre l’Ajuntament de Manresa i la UPC per la creació d'un Laboratori d'automoció (signat 2019)

Altres 
convenis 
vigents 

durant l’any 
2021
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3.3 Comunicació i Promoció

2019 2020 2021

Nous Estudiants: 246 267 278

 Han participat en activitats 
de promoció (ODOO):

111 121 104

o % de participants sobre 
nous estudiants

45% 46,5% 37,4%

o Desglossament de participació:

• Jornades Portes Obertes 88 109 94

• Fires 12 9 10

• Tallers i altres activitats 23 17 3

• Xerrades 23 1 0

• Mail comunicació 33 40 45

Promoció
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Participants TOTALS en activitats de 
promoció
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Fires (no podem
saber dades fires

virtuals)

Tallers i altres
activitats

Xerrades Museu Geologia
Valentí Masachs

Actes promoció
ciutat

Distribució participants als actes promoció
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Anàlisi: Degut a la pandèmia hi va haver una gran disminució
d’activitats de promoció i de l’estudiantat que ha participat en
aquestes activitats. Les Jornada de Portes Obertes es van fer en
format virtual i van tenir un nombre de participants semblant a abans
de la pandèmia, al juny es va poder fer una visita presencial. Malgrat
tot, hem matriculat totes les places disponibles en convocatòria de
juny.

Previsió: La virtualitat ha vingut per quedar-se i hem adaptat altres
activitats de promoció per fer-les en línia, com ara les xerrades i tallers
per a grups de secundària. Actualment es fan en els dos formats.
Durant el 2022 s'aniran traspassant al TechLab les activitats de
divulgació que es gestionaven des de promoció.



3.4 Comunicació i Promoció

2019 2020 2021

Col·laboracions comunicació 123 95 149

Persones que reben el Butlletí 196 206 205

Usuaris web i seguidors xarxes 50.345 49.049 59.988

Anàlisi: Degut a la pandèmia es va incrementar l’ús dels canals
de comunicació virtuals.
La inversió en promoció disminueix per dos motius:
- Replantejament de la inversió en anuncis per potenciar mitjans
digitals.
- Poques accions presencials que tenien cost (fires,
desplaçaments, material,…).

Previsió: Seguir potenciant les actuacions en mitjans digitals
(xarxes socials i google) i reduir altres actuacions.

2019 2020 2021

Impactes mitjans
comunicació i valoració

341
(188.556,36€)

412
(134.577,24€)

507
(305.391,53€)

Inversió en
promoció/anuncis/fires/ 
material

21.143€ 14.237€ 7.268€

Comunicació

0 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000

Web

Usuaris WEB

2021 2020 2019

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000

YouTube

Facebook

Twitter

Instagram

Linkedin

Usuaris Xarxes Socials
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4. Àrea de Gestió Acadèmica – L’equip
Gemma Amblàs Marondo

Cap Àrea Gestió Acadèmica

Imma Bascuñana Granado
Pràctiques a l’empresa. Preinscripció

Maria Chavarria Puigferrat
Atenció a l’estudiantat. Tràmits acadèmics

Claustre Fontanet Cuenca
Mobilitat. Planificació docent

Olga Santamaria Soler
Tràmits acadèmics. Gestió de TFE

Campus UPC Manresa 11



4.1 Àrea de Gestió Acadèmica
MATRÍCULA

Campus UPC Manresa 12



4.2 Àrea Acadèmica
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4.3 Àrea Acadèmica

● Digitalització de tràmits acadèmics:
● Aplicació web per a l’oferta i demanda de TFE (simplificació 

de la matrícula dels TFE)
● Aplicació web de gestió de convenis

● Suport al professorat per a l’actualització, el manteniment i la 
traducció de les guies docents

● Creació d’una xarxa d’àrees de gestió acadèmica
● Millora de la informació per als estudiants

● Ampliació de la informació dels tràmits acadèmics al portal 
de serveis 

● Consolidació del sistema de tiquets i d’atenció amb cita 
prèvia per a l’atenció presencial

● Suport a la matrícula via Meet i Telegram
● Adaptació dels acords de mobilitat existents per incloure el Grau 

d’Automoció

● Valorar incorporar-nos a la borsa de pràctiques 
acadèmiques (vinculada amb l’aplicació de gestió de 
convenis)

● Facilitar a les empreses la gestió digital dels convenis en 
èpoques d’alta demanda

● Recepció de SET’s

● Avançar en la gestió digital:

● Utilitzar la gestió de còpies electròniques autèntiques

● Fomentar l’ús dels tiquets davant el correu electrònic

● Avançar en la creació del repositori d’expedients 
digitals

● Definir i protocolaritzar el procés de mobilitat, tenint en 
compte que hi ha canvis en la gestió del mateix per 
adaptar-nos a les noves directrius europees

Projectes 2021 Projectes 2022

Campus UPC Manresa 14



5. Àrea d’economia. Suport Departamental i Recerca.   
TechLab – L’equip

Inmaculada Betoret Pérez
Àrea Suport Departamental i Recerca

Sara Borràs Picas
Àrea de Recerca

Ivo Clotet Nyffenegger
Àrea Suport Departamental i Recerca

Cristina Coll Beltran
Àrea Suport Departamental i Recerca

Campus UPC Manresa 15

Clara Llopis Marin
Àrea Econòmica des de setembre 21

Llúcia Rexach Cabrera
Àrea Suport Departamental i Recerca. Doctorat

Joan Roma Salvó
Cap Àrea Econòmica. Suport Departamental



5.1 Àrea d’economia. Pressupost gestionat 2021 i 
comparativa

S’ha recuperat la davallada de 2020 aconseguint superar el nivell
de 2019 gràcies a l’increment de CTT.

- € 

50.000 € 

100.000 € 

150.000 € 

200.000 € 

250.000 € 

EPSEM Museu UTG
(Manteniment,

Pla TIC)

Imports gestionats 2019/2021

2019 2020 2021

2019 2020 2021 Variació 21/20

EPSEM 229.927,29 € 217.070,98 € 225.633,98 € 3,94%

Museu 7.500,00 € 7.254,03 € 5.000,00 € -31,07%

UTG 
(Manteniment, 

Pla TIC)
53.327,75 € 36.608,35 € 60.308,23 € 64,74%

EMIT + CTT 789.387,25 € 650.305,05 € 997.842,92 € 53,44%

TOTAL 1.080.142,29 € 911.238,41 € 1.288.785,13 € 41,43%

Campus UPC Manresa 16



5.2 Àrea Suport Recerca. Contractació per projectes 2021

Acords Marc 2 N/A

Convenis 4 112.504€

FECYTS 3 74.000€

Nacionals 1 181.500€

Generalitat 7 517.870€

Total 885.875€

ACORDS MARC

CONVENIS

FECYTS

 NACIONALS

 GENERALITAT

Campus UPC Manresa 17

En relació a 2020, hi ha un increment del 218 % provocat principalment pels 517,870€ de projectes de la
Generalitat.
La contractació de convenis també ha augmentat en un 28%.



5.2.1. Àrea Suport Recerca. PDI

Ingressos 2021
Convenis Transf. 215.537,00€
Servei Transf. 81.113,00€
Formació 14.730,00€
MINECO 74.160,00€
FECYT 44.400,00€
Acció Transf. 42.648,00€
Proj. Competitius Europeus     102.324,00€
Subvencions Institucionals        30.725,00€
TOTAL 605.637,00€

Ingressos 2021

CONVENIS TRANSF.

SERVEIS TRANSF.

FOMACIÓ

MINECO

FECYT

ACCIO TRANSF.

PROJ.COMPETITIUS
EUROPEUS

SUBVENCIONS
INSTITUCIONALS

Ingressos per tipologies

Transferència 339.298,00€
Divulgació 89.855,00€
Recerca 176.484,00€

Ingressos per tipologies

TRANSFERÈNCIA

DIVULGACIÓ

RECERCA
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S'observa un increment del 41% en el total
d'ingressos provocats en gran part per
l'increment d'ingressos en projectes europeus.

Un any més es constata el gran pes que té la
transferència de tecnologia en el total de
projectes del Campus Manresa.



5.3 Àrea de Suport Laboratoris – L’equip

Jordi Albiol Rodríguez
Tècnic de Laboratori

Manel Blanes Priego
Tècnic de Laboratori

Xavier Guimerà Villalba
Tècnic de Laboratori

Ernest Llimós Oriols
Tècnic de Laboratori

Campus UPC Manresa 19

Joan Martínez Domene
Tècnic de Laboratori

Jose Martínez Sánchez
Tècnic de Laboratori

Joan Roma Salvó
Cap Àrea de Suport a Laboratoris

Francesca Sala Farré
Tècnica de Laboratori



5.3.1 Àrea Suport Laboratoris

Suport en el desenvolupament 
de tasques de promoció de 

l'EPSEM 
(JPO i d'altres).

Suport i col·laboració amb Grup 
Student DYNAMICS Cotxe.

Suport i col·laboració amb Grup 
Student SYNERGY Moto.

Col·laboració en equips i 
projectes de recerca 
BIOGAP i BION H3.

Gestió d'impressions 3D.
Filmació de pràctiques de 
Control Numèric de Torn i 

Fresadora per difondre on-
line als alumnes.

Trasllat i muntatge d'exposició 
Bits, Volts i Ones.

Col·laboració en el projecte del TechLab.

Participació en projectes CCD.

Suport tallers d'estiu.

Col·laboració en esdeveniments singulars 
(Presentació llibre J.M. Mata, Tertúlia i Vi, 

Premi Rosa Argelaguet, UPCamina, 
Acte de graduació).

Elaboració de procediments segurs 
i fitxes d'aparells.

Campus UPC Manresa 20



6. Àrea TIC – L’equip

Fàtima Brunet Guarch
Tècnica Informàtica i Comunicacions N2 

Sandra Franch Monràs
Tècnica Informàtica i Comunicacions N1

Josep Martín Torilo
Tècnic Informàtic i Comunicacions N2 

Francesc Mancho Ferreras
Cap Àrea TIC

Campus UPC Manresa 21



6.1 Àrea TIC
REMODELACIÓ DEL RACK3

STORAGE AREA NETWORK: SAN
• Muntatge d’una cabina de discs i un switch 

SAN
• Reducció del nombre de servidors
• Espai de disc compartit pels servidors
• Estructura moderna, més simple i fàcil de mantenir
• Més capacitat d’emmagatzemament
• Més flexibilitat en la gestió del disc

• Augment de la capacitat de proveir 
escriptoris virtuals

• Reestructuració física i recablejat dels racks

• Augment de la capacitat per còpies de 
seguretat

• Eliminació de servidors antics i serveis 
obsolets

Campus UPC Manresa 22



6.2 Àrea TIC

• A TRAVÉS DE GN6 S’HAN REGISTRAT 
I RESOLT 1617  INCIDÈNCIES

• DISMINUCIÓ DEL 3,3% RESPECTE EL 
2020

• MITJANA DE 7,35 INCIDÈNCIES AL 
DIA

• TEMPS MITJÀ DE RESOLUCIÓ: 
53 MINUTS

CONTROL DEL
SERVEI 
INDICADORS 312

457

1340
1542

1673 1617

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Tiquets registrats a GN6

Altres
9%

Estudiants
3%

PDI
46%

PAS
42%

Proporció per col·lectiu
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6.4 Àrea TIC

Altres actuacions

• Inversions:
• Elaboració del pressupost de funcionament ordinari dels SI a l’EPSEM (aprox. 40.000€)
• Mapa obsolescència hardware i pla de renovació

• Sistemes d’informació:
• Implantació del GLPI com a eina d’inventari i control de la xarxa
• Sistema intern de documentació amb OneNote
• Nou sistema de reserva d’espais 
• Sistema de cita prèvia Online per a G.A.
• Sistema de Digital Signage per a la pantalla del vestíbul amb XIBO

• Iniciats i en curs:
• Renovació taula de so i microfonia sala d'actes (en curs)
• Tesla, arrencada i parada remota de les  estacions de treball: PAS al 100% i PDI al 20%
• Servei de préstec de portàtils per l’estudiantat
• Migració de FOG a OpenGNSys, provocada per els nous models del PC del Platic 2020
• PLATIC: Renovació Info4 i Aula Virtual CoronaBroker (pendent de l’arribada dels equips)

• Seguretat:
• Estacions de treball a rang intern, instal·lació Microclaudia i última versió de McAfee: 

PAS al 100% i PDI al 20%
• Implantació de còpies de seguretat immutables

• Correu electrònic:
• Tancament correu EPSEM i migració a correu UPC 
• Migració de les llistes de correu cap a la UPC

• Instal·lacions:
• Instal·lació de discs SSD a tots els PC's de les aules Info i No info
• Cables HDMI directes al projector a totes les aules
• Posada en marxa de les Infos Raspberry’s (aules 3.5 i 3.6)
• Canvi 19 AP’s (15 EPSEM + 4 Biblioteca del Campus Universitari de Manresa)
• Canvi switch’s Biblioteca del Campus Universitari Manresa Campus UPC Manresa 24



7. Serveis d’Obres i Manteniment – L’equip

Lluís Comellas Vilalta
Encarregat de Manteniment

Juan Moreno Moreno
Tècnic de Manteniment

Manel Romera García
Cap del Servei d’Obres i Manteniment

Campus UPC Manresa 25



7.1 Serveis d’Obres i Manteniment

 Adequació i reparació de les taules de la sala
d’estudi “Búnker”.

 Renovació de la pintura de la marquesina
d’entrada a l’edifici MN1 des de l’aparcament.
Obra del pintor Francesc del Rio Torné (artista
local).

 Electrificació d’aules (instal·lació d’endolls i
quadres elèctrics).

 Desmantellament i posterior muntatge
d’instal·lacions als espais afectats per la reforma
departamental a la 3ª planta del MN1 i planta
baixa del MN3.

 Feines complementàries associades al PIU 2021
(moviment de mobiliari, instal·lacions, etc.).

MANTENIMENT
PPT 38.030,36€

Actuacions més rellevants:

Enguany, trobem que la despesa energètica i en aigua al Campus, ha augmentat respecte a la de l’any 2020. Això és
degut en part, a l’augment de l’ocupació dels espais pels usuaris, recuperant valors de l’any 2019.
De forma general es consolida la tendència de reducció de consums ja visualitzada abans de la pandèmia.
La disminució de la factura elèctrica respecte a anys anteriors al 2020, té com a principals factors, el fet d’haver
pogut ajustar preus de compra d’aquesta energia amb la seva comercialitzadora, i també al progressiu canvi a
tecnologia d’il·luminació led d’alguns espais, tant de la EPSEM com de la Biblioteca del Campus Universitari de
Manresa.
Per contra, la despesa en gas torna a pujar fins a valors prepandèmia del 2019. S’ha de tenir en compte però, que
durant el 2021 la premissa d’afavorir la ventilació dels espais va provocar l’obertura d’un gran nombre de finestres i
portes, amb la consegüent pèrdua de càrrega tèrmica dels edificis.
Per finalitzar, la despesa en aigua al Campus, es manté en línies molt semblants a les d’anys anteriors (deixant de
banda l’any 2020 d’inici de la pandèmia). El lleuger augment d’enguany té com a principal causa, una fuita oculta
d’aigua que finalment va poder ser detectada i reparada.

Despesa energètica i d’aigua

Campus UPC Manresa 26



7.2 Serveis d’Obres i Manteniment
Actuacions executades al PIU 2021
 Reestructuració d’espais departamentals.
 Adequació de la instal·lació de gasos tècnics pels 

laboratoris de Química.
 Implementació de BMS (Building Management 

System) per les instal·lacions de la EPSEM (2ª part).
 Mobiliari per aula 2.2 i per Bunker.

PIU 2021 PPT: 79.954,37€

L’increment del pressupost destinat al PIU 2021, ha provocat que
el Servei d’Obres i Manteniment hagi augmentat la seva dedicació
a tasques prèvies i posteriors a les mateixes feines del PIU
(desmuntatge d’instal·lacions, moviment de mobiliari abans i
després de les obres i del repintat d’espais, posterior muntatge i
modificació d’instal·lacions elèctriques, retolació, etc.).
Tot i aquesta inversió d’hores, el manteniment correctiu ha assolit
valors molt similars als de l’any 2018 i fins i tot als de l’any 2017.

AMPLIACIÓ PIU 2021 PPT: 40.387,00€

Actuacions executades amb l’ampliació PIU 2021
 Instal·lació de filat anticoloms a la Biblioteca del Campus 

Universitari de Manresa
 Obertura de 2ª porta per aula 2.1
 Tancament taulells a la zona del passadís de Direcció
 Revestiment de pintura de zones deteriorades als despatxos de 

Direcció.
 Revestiment de pintura de zones deteriorades a les aules.
 Renovació tanca perimetral a la zona est de la EPSEM.
 Obertura porta per accés a la coberta plana del MN2.
 Reparació pilots d’encesa i vàlvula de gas en calderes del MN1 i 

MN3.
 Aïllament tèrmic dels tubs de la sala de calderes del MN1 i MN3.
 Instal·lació de claus de pas en les calderes del MN3.
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8. Àrea de Facilities i Consergeria – L’equip
Lydia Lanza Prieto

Responsable tarda Consergeria

Clara Llopis Marín
Responsable Facilities des de setembre 21

Manel Romera García
Cap Àrea Facilities

Federico Sánchez Balfegó
Auxiliar de Serveis Recepció

Carme Zamora Arredondo
Responsable Consergeria
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8.1 Àrea de Facilities

Àrea de gestió de 
Serveis externs i 

Concessions

Consergeria

Seguretat 

Neteja

 Atenció a l’usuari mitjançant la informació directa o vehiculant cap als
diferent canals d’informació de l’Escola.

 Coordinar accessos i sortides de l’Escola pels itineraris indicats i
l’obertura i el tancament d’aules.

 Control de llums de les aules i passadissos per estalvi energètic

 Revisió dels diferents espais i instal·lacions per tal de vetllar pel correcte
ús d’aquests i al mateix temps evitar en la mesura del possible la formació
d’aglomeracions als espais comuns.

 Control dels accessos i sortides de l’Escola pels itineraris indicats.
 Col·laboració en l’obertura i tancament d’aules.
 Reforç del servei amb un vigilant en horari de tarda, per evitar furts i

robatoris.

 Posada en marxa de les inspeccions dels espais per comprovar el grau de
compliment de les condicions del contracte.

 Coordinar recepció d’alguns elements de desinfecció d’espais (gel
hidroalcohòlic, rotllos de paper per als dispensadors...)

Bar
Vending

 Renovació de la concessió del Servei de bar i màquines vending.
 Primera inspecció de neteja del local per assegurar la qualitat i la

recollida selectiva.

Reprografia
Nou Servei

 Desplegament de la concessió general de la UPC durant el mes 
d’octubre. Implica la substitució de les impressores individuals per 3 
màquines compartides.

 Problemes en el Kick off del Servei comuns a tota la  UPC (pendent 
de solucionar per l’empresa concessionària Canon).
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9. Biblioteca del Campus Universitari de Manresa – L’equip
Roser Gómez Enrich

Bibliotecària Responsable de Serveis 

Montserrat Méndez Planell
Cap de la Biblioteca

Conxa Moncunill Vidal
Bibliotecària Responsable de Serveis 

Gemma Mujal Ribalta
Bibliotecària

Montserrat Serra Ferrer
Tècnica de suport en biblioteca
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9.1 Biblioteca del Campus Universitari de Manresa

 Implementació del nou sistema de gestió del catàleg (UPC/CSUC) i incorporar-hi els usuaris de la FUB

 Donar suport a la direcció de l’EPSEM en la preservació dels exàmens (UPCommons) [493]

 Acollir i formar a l’estudiant en pràctiques Aura Cuscó del Grau d’Informació i Documentació de la UB

 Posar en marxa el servei de préstec de portàtils a domicili [50 préstecs/renovacions]

 Donar suport a la posada en marxa del portal Aprèn de la producció docent del professorat de la UPC

 Suport als investigadors del campus Manresa:
 [83] revisions de perfils (53 EPSEM i 30 FUB)
 [159] revisions a DRAC
 [10] revisions de CV (6 EPSEM i 4 FUB)
 [32] consultes sobre la propietat intel·lectual (8 EPSEM i 24 FUB)
 [23] sol·licituds d’informació especialitzada (3 EPSEM i 20 FUB)

 Participar en els tallers de la UPC adreçats als doctorands
 Taller 2: Recursos en enginyeria [1 castellà]
 Taller 3: Mendeley avançat [4 castellà]
 Taller 4: Publicació científica [1 castellà – 2 anglès]
 Taller 5: Avaluació i impacte de la recerca [1 anglès]

Objectius 2021
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9.2 Biblioteca del Campus Universitari de Manresa
Activitats
 Sant Jordi a la UPC: organització del concurs de poesia i relats curts [23.04.2021]
 Acollir i formar part dels Jocs Florals organitzat per la DAM [29.04.2021]
 Acollir i organitzar el Premi Rosa Argelaguet i Isanta entregat a la Dra. Maria Dolors Riera i Colom

[15.6.2021]
 Presentació i edició del llibre Josep Maria Mata Perelló: 50 anys de Terra i docència [17.6.2021]
 Tertúlia i vi amb Xavier Bosch i els 3 cellers d’Artés [1.7.2021]
 De la Biblioteca del Campus Universitari de Manresa al món lectures per a l’estiu [13.07.2021 –

15.07.2021]
 Participació a la Nit de la recerca “Amb la recerca fem ciutat” [22.09.2021]
 Descobrim la natura prop de casa nostra itinerari guiat emmarcat en la SC21 [13.11.2021]
 Participar i acollir l’acte d’inauguració del monument a la Rosa Argelaguet organitzat pel CETIM

[30.11.2021]
 Presentació de la 12a ed. de l’Observatori de la Recerca de la Catalunya Central [1.12.2021]
 Exposicions:

 “Sabies que...” de la Societat Catalana de les Matemàtiques [26.05.2021 – 15.06.2021]
 Matemàtiques per a un món millor de la DiMA [16.09.2021 – 18.10.2021]
 Manresa amb l’agenda 2030 per no deixar ningú enrere de l’Ajuntament de Manresa [20.10.2021 – 29.11.2021]
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9.3 Biblioteca del Campus Universitari de Manresa

 1.200 m2

 267 places

 43.185 visitants

 228 dies d’obertura
 150 8.30 h a 20.30 h (horari normal)
 68 8.30 h a 19.00 h (horari pandemia)
 10 10.00 h a 18.00 h (horari cap de semana)

 2.368 hores d’obertura

 15.000€ pressupost Biblioteca del Campus
Universitari de Manresa
 5.000€ (UPC)
 10.000 (FUB)

 1.680.000€ pressupost fons bibliogràfic
digital

 30.796 exemplars

 920 préstecs (gen. – juny. 2021)

 3.732 reserves sales de treball en grup (gen. / set. –
des. 2021)

 8.596 reserves de lloc d’estudi (feb. – maig 2021)

 55 peticions de documents (SOD)

 44 sessions de formació al Campus Manresa
 20 graus EPSEM - ús solvent dels recursos de la informació

 16 màsters de l’EPSEM

 4 graus UManresa

 2 CFGS FUB

 1 Escola Agrària de Manresa

 1 Eurecat

 467 mascaretes repartides

Dades
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