
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Resolució de la convocatòria per a l’adquisició de bibliografia 
per a la millora de les col·leccions bibliogràfiques especials i 

patrimonials de les biblioteques 
 

 
 
 
 
Acord núm. 84/2006 del Consell de Govern pel qual es ratifica la resolució de la 
convocatòria per a l’adquisició de bibliografia per a la millora de les col·leccions 
bibliogràfiques especials i patrimonials de les biblioteques.  
 
 

• Document aprovat per la Comissió de Biblioteques i Documentació del Consell 
de Govern del dia 12 de juliol de 2006. 

• Document aprovat pel Consell de Govern del dia 25 de juliol de 2006. 
 
 
 
 
 

DOCUMENT CG  7/7  2006 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vicerectorat de Docència i Estudiantat 
Juliol 2006 



1. Descripció de la convocatòria  
 
Es distribuiran 6.000€ als projectes presentats per les biblioteques i aprovats 
per la COBID per a la compra de material bibliogràfic que doni suport a la 
millora de les col·leccions bibliogràfiques especials i patrimonials de les 
biblioteques. 
 

2. Projectes presentats a 5 de juliol de 2006 
 
Biblioteca Rector Gabriel Ferraté 
 
• Ciència-ficció 
 

Adquisició de títols de ciència ficció dels quals la Biblioteca no disposa de 
cap exemplar. Així també, es vol enriquir el fons amb alguns títols de 
pel·lícules considerades importants dins el món de la ciència ficció i de les 
quals tampoc es disposa de cap exemplar. 
 

• Jazz 
 

Adquisició de producció discogràfica de músics de jazz catalans per tal de 
completar aquesta col·lecció. 

 
• Poesia catalana 
 

Adquisició de les obres poètiques més destacades publicades durant l’any 
2005, per tal de donar continuïtat a la col·lecció. 

 
 
Biblioteca del Campus de Terrassa 
 
• Filosofia de l’ètica 
 

Ampliar i actualitzar el fons de filosofia de l’ètica (Biblioteca i Humanisme), 
amb documents sobre diferents aspectes d’aquesta, i no existents a cap 
biblioteca de la UPC. 

 
 
Biblioteca de l’FME 
 
• Obres completes Leonhard Euler 

 
Adquisició de les obres completes (80 volums) del matemàtic Leonhard 
Euler (1707-1783), atès que el curs 2006/07 l’FME el dedicarà a aquest 
il·lustre matemàtic. 

 
 
Biblioteca de l’ETSEIB 
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• Fons Històric de Ciència i Tecnologia 
 

Adquisició de materials bibliogràfics per continuar amb la millora del Fons 
Històric de Ciència i Tecnologia de la Biblioteca, iniciada l’any 1999. 

 
 

Biblioteca de l’ETSAV 
 
• “Omplint buits: l’arquitectura del segle XX en llibres” 
 

Adquisició de bibliografia del segle XX en el camp de l’arquitectura, per tal 
de completar el fons adquirit sota aquest mateix concepte a les 
convocatòries 2004 i 2005. 

 
 
Biblioteca de l’EPSEB 
 
• Col·lecció patrimonial d’arquitectura modernista i patrimoni 

arquitectònic 
 

Adquisició de bibliografia per a la creació de la col·lecció patrimonial 
d’arquitectura modernista (abast mundial) i patrimoni arquitectònic (últimes 
tendències), dedicada a la preservació del patrimoni arquitectònic català, ja 
que properament la Biblioteca integrarà el fons de l’APAC (Arxiu de 
Patrimoni Arquitectònic de Catalunya).  

 
 
 
 
 
Biblioteca Projecte Valoració 

econòmica 
del projecte   

Col·lecció ciència ficció 1.631,05
Jazz 1.210,77

BRGF 

Poesia catalana 382,66
BCT Filosofia de l’ètica 1.355,87
FME Obres completes Leonhard Euler 12.480
ETSEIB Fons Històric de Ciència i Tecnologia 10.315,04
ETSAV Omplint buits: l’arquitectura del segle XX en llibres 1.560
EPSEB Col·lecció patrimonial d’arquitectura modernista i 

patrimoni arquitectònic 
1.840,86

TOTAL  30.776,25 €
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3. Resolució Final 
 
Donat que l’import dels projectes presentats supera en escreix els 6.000 € 
disponibles, es proposa repartir l’import disponible de manera que pugui donar 
suport a l’adquisició parcial de fons de tots els projectes presentats:  
 

Biblioteca Pressupost assignat   
BRGF 1.000 €
BCT 1.000 €
FME 1.000 €
ETSEIB  1.000 €
ETSAV 1.000 €
EPSEB 1.000 €
TOTAL 6.000 €

 
Si a finals del 2006 el Servei de Biblioteques i Documentació disposa de 
romanents en alguna de les partides destinades a l’adquisició de fons 
bibliogràfics, es valorarà la possibilitat d’incrementar els ajuts per a l’adquisició 
de col·leccions especials i patrimonials. 
 
4. Execució 
 
El pressupost assignat serà traspassat a cada biblioteca. El període d’execució 
econòmica serà el 2006.  
 
 
5. Tancament 
 
Abans del 31 de desembre caldrà presentar als Serveis Generals de 
Biblioteques un informe de tancament del pressupost atorgat.  


