
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Resolució de la convocatòria per a l’adquisició de bibliografies 
docents: 

Assignatures de primer i segon cicle de noves titulacions 
Assignatures dels nous màsters oficials  

 
 
 
 
Acord núm. 85/2006 del Consell de Govern pel qual es ratifica la resolució d ela  
convocatòria per a l’adquisició de la bibliografies  docents:  assignatures de 1r i 2n 
cicle de noves titulacions i assignatures dels nous màsters oficials. 
 
 
 

• 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. 
 

 
 

 
 
 
 
 

DOCUMENT CG 8/72006 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vicerectorat de Docència i Estudiantat 
Juliol 2006 



1.- Descripció 
 
Es distribueixen 100.000 € segons la “Convocatòria per a l’adquisició de 
bibliografies docents” en base als projectes presentats per les biblioteques per 
a la compra de material bibliogràfic que doni suport a: 
 

• Assignatures de primer i segon cicle de noves titulacions.   
• Assignatures dels nous màsters oficials 

(http://www.upc.es/catala/estudis/masters-eees/mastersoficials.php) 
 

En cas de no distribuir-se el total de l’import disponible, es proposava valorar la 
possibilitat de donar suport a l’adquisició de: 
 

• Bibliografia d’assignatures de primer i segon cicle de titulacions ja 
existents amb actualització del seu pla d’estudis 

• Un exemplar de cada títol de la bibliografia bàsica i complementària 
citada a la bibliografia docent de titulacions ja existents de 1r i 2n cicle 
dels quals la biblioteca no en disposi cap altre exemplar. 

• Un exemplar d’altres títols no citats a la guia docent que permetin 
construir una col·lecció bàsica de referència en les temàtiques de les 
noves titulacions, sempre i quan les matèries no estiguessin ja 
representades a la biblioteca i la biblioteca no disposés ja d’algun 
exemplar del mateix títol. 

• Un exemplar dels títols citats a la guia docent de les noves titulacions de 
dels quals la biblioteca només en tingui un exemplar i que es pugui 
justificar un ús intensiu de préstec.  

 
  
2.- Àmbits 
 
Els projectes presentats són el resultat d’estudis de les noves guies docents i 
de les col·leccions existents, i es destinen a cobrir: 
 

 Un exemplar de cada títol de la bibliografia bàsica citada a la guia docent 
 Un exemplar de cada títol de la bibliografia complementària citada a la 

guia docent, fins un màxim de 3 títols per assignatura. 
 

 
3.- Projectes presentats (vegeu annex) 
 
3.1. Exemplars de bibliografia bàsica i complementària citada a la guia 

docent d’assignatures de primer i segon cicle de noves titulacions 
 
Biblioteca Projecte Valoració 

econòmica del 
projecte  

BCT Bibliografia, no present a la biblioteca, derivada de la nova 
titulació d’Enginyeria Aeronàutica (implementació del 3r curs) 

914,52 €

ETSEIB Bibliografia, no present a la biblioteca, derivada de noves 
assignatures de la titulació de Graduat Superior en Disseny 

135,63 €

BCUM Bibliografia, no present a la biblioteca, derivada de les noves 
assignatures de la titulació d’Enginyeria de Mines (2n cicle) 

187,25 €
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TOTAL 1.237,40 €
 
 
3.2. Exemplars de bibliografia recomanada de les assignatures dels nous 

màsters oficials UPC/EEES 
 
3.2.1. Màsters oficials que s’iniciaran al curs 2006/07 
 
Biblioteca Projecte Valoració 

econòmica del 
projecte  

BRGF Bibliografia, no present a la biblioteca, derivada del nou Màster 
en Enginyeria Electrònica 

3.612,91 €

BRGF Bibliografia, no present a la biblioteca, derivada del nou 
European Master of Research on Information and 
Communication Technologies - MERIT 

1.258,37 €

BRGF Bibliografia, no present a la biblioteca, derivada del nou Màster 
en Arquitectura de Computadors, Xarxes i Sistemes 

2.650,83 €

BRGF Bibliografia, no present a la biblioteca, derivada del nou Màster 
en Computació 

4.002,26 €

BRGF Bibliografia, no present a la biblioteca, derivada del nou Màster 
en Recursos Hídrics. European Master in Hydroinformatics and 
Water Management 

2.083,61 €

BRGF Bibliografia, no present a la biblioteca, derivada del nou Màster 
en Física Computacional i Aplicada 

5.215,36 €

BCBL Bibliografia, no present a la biblioteca, derivada del nou Màster 
en Sistemes Agraris Periurbans 

3.191,78 €

FME Bibliografia, no present a la biblioteca, derivada del nou Màster 
en Matemàtica Aplicada 

2.995,97 €

FME Bibliografia, no present a la biblioteca, derivada del nou Màster 
en Enginyeria Matemàtica 

6.927,50 €

FME Bibliografia, no present a la biblioteca, derivada del nou Màster 
en Estadística i Investigació Operativa 

4.429,82 €

FME Bibliografia, no present a la biblioteca, derivada del nou Màster 
en Automàtica i Robòtica 

6.429,40 €

ETSEIB 
 

Bibliografia, no present a la biblioteca, derivada del nou Màster 
en Enginyeria Biomèdica 

6.782,89 €

ETSEIB Bibliografia, no present a la biblioteca, derivada del nou Màster 
en Logística, Transport i Mobilitat 

5.209,99 €

ETSEIB Bibliografia, no present a la biblioteca, derivada del nou Màster 
en Ciència i Enginyeria de Materials & European Master in 
Advanced Materials Science and Engineering – AMASE 

5.108,12 €

ETSEIB Bibliografia, no present a la biblioteca, derivada del nou 
Erasmus Mundus Master of Mechanical Engineering - EMMME 

278,12 €

TOTAL 60.176,93 €
 
 
3.2.2. Màsters oficials que s’iniciaran al curs 2007/08 
 
Biblioteca Projecte Valoració 

econòmica del 
projecte  

BRGF Bibliografia, no present a la biblioteca, derivada del nou Màster 
en Mètodes Numèrics en Enginyeria 

1.129,90 €

TOTAL 1.129,90 €
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3.3. Bibliografia d’assignatures de primer i segon cicle de titulacions ja 
existents amb actualització del seu pla d’estudis 

 
Biblioteca Projecte Valoració 

econòmica del 
projecte  

BCT Bibliografia, no present a la biblioteca, derivada de la revisió del 
pla d’estudis de la titulació d’Enginyeria Tècnica Industrial, 
especialitat en Electricitat, pla 2004 

133,09 €
 

BCT Bibliografia, no present a la biblioteca, derivada de la revisió del 
pla d’estudis de la titulació d’Enginyeria Tècnica Industrial, 
especialitat en Química Industrial, pla 2004 

823,37 €
 

BCT Bibliografia, no present a la biblioteca, derivada de la revisió del 
pla d’estudis de la titulació d’Enginyeria Tècnica Industrial, 
especialitat en Mecànica, pla 2004 

69,73 €
 

BCT Bibliografia, no present a la biblioteca, derivada de la revisió del 
pla d’estudis de la titulació d’Enginyeria Tècnica de 
Telecomunicacions, especialitat en So i Imatge, pla 2001 

367,12 € 

BCT Bibliografia, no present a la biblioteca, derivada de la revisió del 
pla d’estudis de la titulació d’Enginyeria Tècnica Industrial, 
especialitat en Tèxtil, pla 2004 

141,96 €

BCT Bibliografia, no present a la biblioteca, derivada de la revisió del 
pla d’estudis de la titulació d’Enginyeria Industrial, pla 2003 

4.440,05 €

TOTAL 5.975,32 €
 
 
3.4. Bibliografia bàsica i complementària citada a la bibliografia docent de 

titulacions ja existents de 1r i 2n cicle dels quals la biblioteca no en 
disposa cap altre exemplar. 

 
Biblioteca Projecte Valoració 

econòmica del 
projecte  

BRGF Bibliografia, no present a la biblioteca, derivada de titulacions 
que s’imparteixen al Campus Nord i que la biblioteca no en 
disposa de cap exemplar 

600 €

EPSEVG Bibliografia, no present a la biblioteca, derivada de titulacions de 
1r cicle que s’imparteixen a l’Escola Politècnica Superior 
d’Enginyeria de Vilanova i la Geltrú 

1.199,15 €

TOTAL 1.799,15 €
 
 
3.5. Altres títols no citats a la guia docent que permetin construir una 

col·lecció bàsica de referència en les temàtiques de les noves titulacions, 
sempre i quan les matèries no estiguin ja representades a la biblioteca i 
la biblioteca no disposi ja d’algun exemplar del mateix títol. 

 
Biblioteca Projecte Valoració 

econòmica del 
projecte  

BCT Bibliografia, no present a la biblioteca, derivada de l’ampliació de 
bibliografia existent sobre la nova titulació d’Enginyeria 
Aeronàutica 

3.760,62 €

BCT Bibliografia, no present a la biblioteca, derivada de l’ampliació de 
bibliografia existent sobre les titulacions adaptades a l’EEES de 
la titulació d’Enginyeria Tècnica Industrial, especialitat en 

17.852,78 €
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Mecànica, pla 2004 
FNB Bibliografia marítima per donar suport a l’EEES en el camp de 

les ciències nàutiques 
1.032,72 €

FNB Material multimpedia per donar suport a l’EEES en el camp de 
les ciències nàutiques 

933,80 €

BCUM Bibliografia, no present a la biblioteca, per a construir una  
col·lecció de referència per a donar suport als estudis de la nova 
titulació d’Enginyeria de Mines 

5.176,38 €

TOTAL 28.756,30 €
 
 
3.6. Exemplars dels títols citats a la guia docent de les noves titulacions de 

dels quals la biblioteca només en té un exemplar i es pot justificar un ús 
intensiu de préstec.  

 
Biblioteca Projecte Valoració 

econòmica del 
projecte  

ETSEIB 
 

Títols amb només un exemplar a la biblioteca del nou Màster en 
Enginyeria Biomèdica, per al curs 2006/07 

1.321,90 €

ETSEIB Títols amb només un exemplar a la biblioteca del nou Màster en 
Logística, Transport i Mobilitat, per al curs 2006/07 

1.408,20 €

ETSEIB Títols amb només un exemplar a la biblioteca del nou Màster en 
Ciència i Enginyeria de Materials & European Master in 
Advanced Materials Science and Engineering – AMASE, per al 
curs 2006/07 

1.166,26 €

ETSEIB Títols amb només un exemplar a la biblioteca del nou Erasmus 
Mundus Master of Mechanical Engineering - EMMME 

130,50 €

TOTAL 4.026,86 €
 
 
4.- Valoració de les propostes i assignació del pressupost 
 
Una vegada analitzats els projectes rebuts, es proposa el següent: 
 

• Concedir els imports necessaris per a l’adquisició dels títols de 
bibliografia bàsica i bibliografia complementària no presents a la 
biblioteca que fa la proposta, i segons el valor consignat en les factures 
proforma adjuntades, pels següents conceptes: 

 
Bibliografia PRESSUPOST 

ASSIGNAT 
3.1. Noves titulacions de 1r i 2n cicle 1.237,40 € 
3.2.1. Màsters oficials que s’iniciaran el 
curs 2006/07 

60.176,93 € 

3.3. Assignatures de 1r i 2n cicle de 
titulacions ja existents amb actualització de 
plans d’estudi 

5.975,32 € 

3.4. Assignatures de 1r i 2n cicle de 
titulacions ja existents dels quals la 
biblioteca no en disposa de cap exemplar 

1.799,15 € 

TOTAL 69.188,80 € 
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Per tant, si es desglossa per biblioteques, a juny 2006 es repartirà el 
següent pressupost: 

 
BIBLIOTECA PRESSUPOST ASSIGNAT 
BRGF 19.423,34 € 
BCT 6.889,84 € 
BCBL 3.191,78 € 
FME 20.782,69 € 
ETSEIB 17.514,75 € 
BCUM 187,25 € 
EPSEVG 1.199,15 € 
TOTAL 69.188,80 € 

 
• Una vegada distribuïts els 69.188,80 €, i donat que encara no es coneix 

la bibliografia de la resta de màsters oficials que s’han d’iniciar el proper 
curs 2006/07, es proposa reservar l’import sobrant de 30.811,20 € per a 
una segona convocatòria (setembre-octubre 2006). 

 
• Si en aquesta segona convocatòria no s’esgotés el pressupost 

disponible, es proposa repartir el pressupost sobrant entre els projectes 
ja presentats per les biblioteques en aquesta primera convocatòria i que 
s’engloben sota els següents conceptes: 

 
Bibliografia PRESSUPOST 

ASSIGNAT 
3.2.2. Màsters oficials que s’iniciaran el 
curs 2007/08 

1.129,90 € 

3.5. Construcció de col·leccions bàsiques 
de referència 

28.756,30 € 

3.6. Títols de la bibliografia de màsters 
amb només un exemplar 

4.026,86 € 

TOTAL 33.913,06 € 
 
 
5.- Execució 
 
El pressupost assignat serà traspassat a cada biblioteca. El període d’execució 
econòmica serà el 2006.  
 
 
6.- Tancament 
 
Abans del 31 de desembre caldrà presentar al Serveis Generals de 
Biblioteques (Unitat de Recursos per a l’Aprenentatge) un informe de 
tancament del pressupost atorgat.  
 
 


