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INTRODUCCIÓ

Un any més, em plau presentar-vos el resum de la tasca realitzada per la
Biblioteca General de l’Ajuntament de Barcelona durant l’any 2004.

Tot llegint la memòria comprovem que aquest any ha suposat un salt endavant
per aquest servei d’informació: la biblioteca física s’ha transformat en una
biblioteca virtual. La biblioteca ha deixat enrera les prestatgeries per convertir-
se en un flux d’informació, constant i actualitzat, que arriba a qualsevol
dependència i treballador municipal a través de la Intranet corporativa.

L’impacte que aquesta estratègia d’informació està tenint, dins i fora de la
Corporació, queda  del tot demostrat en les estadístiques d’ús. Els usuaris
interns no només usen els serveis electrònics  sinó que s’acostumen a  tenir-los
diàriament al seu abast i en reclamen més. Els ciutadans, per la seva banda, es
troben cada dia amb més continguts municipals en línia, la qual cosa ens ajuda
a tenir una ciutat més coneixedora dels seus drets i dels seus deures.

Estem contents dels objectius assolits fins avui i seguirem vetllant per
l’eficiència i la transparència municipal. Us convido, doncs, a llegir aquesta
memòria  perquè ben segur serà del vostre interès.

José Cuervo Argudín
Regidor-President
Comissió de Presidència, Hisenda i Coordinació Territorial
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PRESENTACIÓ

Tenim el plaer de presentar-vos la Memòria de la Biblioteca General de l’any
2004.

De l’any que deixem enrera, ens agradaria començar destacant la profunda
tasca de planificació, organització, recol·lecció  i disseny de continguts que ha
calgut realitzar per poder produir el nou portal de  la Biblioteca  General. Aquest
portal no ha estat concebut per ésser un lloc a on navegar, el portal ha de ser
un espai per cercar, per trobar les eines necessàries, per accedir a
informacions concretes. Ha de ser un conjunt d’instruments i recursos
d’informació amb una finalitat concreta: servir a tots els treballadors i
treballadores municipals a assolir amb més eficàcia i eficiència els seus
objectius. L’exhaustiva recullida de tots els plans i documents estratègics, la
consulta en línia de les revistes i documents electrònics, la cerca directe de
qualsevol paraula al diccionari,  la consulta d’indicadors locals...estan en la línia
de ser informacions realment útils a l’organització.

Dins del portal s’emmarca la nova Biblioteca Virtual, la qual vol ser una
alternativa tant per aquell usuari que vol estar contínuament al dia del seu
sector d’activitat, com per aquell que està buscant informació i documentació
concretes. L’usuari accedeix als recursos des d’un accés temàtic, una forma de
cerca que li resulta molt familiar i que li permet, dins d’un gran filtre
especíalitzat, trobar des de les novetats del dia a les noves normatives que
regulen el seu àmbit laboral.

Les estadístiques del 2004 continuen demostrant-nos que els usuaris
prefereixen els serveis d’informació electrònics ja que hem tingut quasi 8.800
visites electròniques més que l’any anterior. Per això l’any 2005 creiem que ha
de ser un any per a profunditzar en la millora d’aquests serveis: sistemes de
cerca més avançats, continguts més accessibles, etc.

D’altra banda, creiem que focalitzar-nos en les necessitats específiques dels
departaments d’aquesta corporació ha de ser l’altre gran repte que caldrà fer de
forma continua.

 Marta Ràfales Caelles
Cap de la Biblioteca General
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ORGANIGRAMA 2004

AJUNTAMENT DE BARCELONA

↓
SECTOR DE SERVEIS GENERALS

Gerent de Serveis Generals: Sr. Alfredo Jorge Juan
Director Administratiu: Sr. Joaquim Palau

↓
DIRECTORA D'ADMINISTRACIÓ GENERAL

Sra. Irene Pagès

↓

BIBLIOTECA GENERAL
Cap:

Sra. Marta Ràfales

Bibliotecaris-Documentalistes:
Sra. Roser Batlló

Sra. Montserrat Cabré
Sra. Anna Tintó

Sra. Margarita Vázquez

Altres tècnics:
Sra. Elvira Jou

Sra. Ma.Teresa Torrell

Administratius:
Sra. Montse Bonet
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DESPESA ECONÒMICA 2004

Capítol 1 (Personal) 285.843,64

Capítol 2 (Despeses corrents) 257.092,48

Total  2004 542.936,12

OBJECTIUS GENERALS

 La Biblioteca General es va constituir l'any 1983 com a servei central
d'informació documental de l'Ajuntament de Barcelona amb les següents línies
generals:

1. Qualitat del servei basada en:
a) fiabilitat de la informació proporcionada
b) rapidesa en resoldre les consultes
c) avançament a les necessitats documentals de l'Ajuntament

2. Descentralització dels fons municipals dels departaments però amb
integració de processos i tractaments tècnics de la documentació, per tal de
simplificar estructures i estalviar recursos.

3. Assegurar l'accés i conservació de la producció bibliogràfica municipal.

4. Racionalitzar i rendibilitzar els recursos documentals municipals, per tal de
compartir-los, i estalviar-ne els costos.

5. Servei central d'assessorament tècnic en matèria documental, excepte per
les àrees d'Ensenyament i Cultura.
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SERVEIS

1. Servei d'Informació i Atenció al Públic

El Servei d’Informació i Atenció al públic està adreçat a satisfer les necessitats
d’informació i documentació dels treballadors municipals, però tot i que és una
biblioteca interna, està oberta a tothom, ciutadans, institucions, empreses...per
tal de garantir l’accés d’aquests col·lectius a la informació i documentació
pública municipal i al mateix temps garantir-ne la seva transparència.

Hi ha doncs, dos tipus diferents d’usuaris: l’usuari intern, qualsevol persona que
estigui treballant per l’Ajuntament de Barcelona, independentment de la seva
relació laboral, i l’usuari extern, que és qualsevol particular, institució,
biblioteca, museu, empresa... que no té cap vinculació laboral amb la
corporació municipal. Els usuaris externs són, generalment, de la ciutat de
Barcelona, tot i que també n’hi ha de la resta d’Espanya i de l’estranger.

El servei engloba tots els serveis al públic de la biblioteca, i inclou els serveis
presencials i els electrònics:

Els serveis d’informació presencials (SIP) estan atesos directament pels
bibliotecaris, els quals coneixen molt bé les fonts d'informació municipals i les
fonts d’informació externes,  per resoldre, tant ràpid com sigui possible, les
peticions que se’ns plantegen.
Totes les comandes, excepte les de teledocumentació,  es responen en un
termini màxim de 48 hores i si el servei no pot donar la informació final dins
d'aquest termini fixat, aquest és el cas de peticions on de vegades han
d'intervenir terceres persones,  s’informa a l'usuari de quin és l'estat de la seva
consulta i del temps que pot trigar a tenir el resultat final.

Els serveis d’informació electrònics (SIE a partir d’ara) tenen al darrera tot el
personal de la biblioteca. S’ofereixen a través de dues plataformes: la Intranet
pels usuaris municipals i la Internet per als usuaris externs a la Corporació
municipal.
Des que vàrem començar a oferir serveis electrònics en línia, l’augment
d’usuaris i de consultes ha estat continuat.
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Del 2004 destaquem la posada en marxa de tres projectes molt importants pels
SIE: el servei Pregunta-li al Bibliotecari a través de la intranet, que vol ser un
canal de comunicació constant amb els usuaris interns per tal que aquests ens
plantegin qualsevol consulta del seu interès,  el servei Biblioteca Virtual, també
via Intranet, que permet a l’usuari cercar qualsevol informació des d’una
consulta per tema,  i el nou portal de la Biblioteca General que és el paraigües
de tots els SIE i, ha de ser una eina per acostar-se cada dia més a les
necessitats dels nostres usuaris i, poder-nos anticipar a aquestes.

Amb aquests nous serveis volem oferir una biblioteca oberta les 24 hores del
dia, independentment dels horaris laborals i, proporcionar als treballadors
municipals eines per trobar ells mateixos la informació.
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1) Usuaris presencials (SIP) i electrònics (SIE)

Presencials Electrònics
2004 intern extern Intranet Internet

Gener 246 343 9.395 82.811
Febrer 166 226 8.881 60.529
Març 166 196 8.539 82.793
Abril 152 188 8.008 76.322
Maig 173 233 10.721 70.414
Juny 148 173 7.777 47.940
Juliol 108 196 9.931 35.584
Agost 42 155 3.306 43.545
Setembre 143 159 7.165 37.954
Octubre 147 193 8.324 52.064
Novembre 147 169 7.922 52.164
Desembre 119 151 18.937 76.052
TOTAL 1.757 2.382 108.906 718.172

Han augmentat
lleugerament els usuaris
presencials interns,
canviant la tònica general
dels darrers anys.

8.746 visites
electròniques més
que l’any anterior.

Evolució usuaris presencials interns 
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2) Consultes presencials (SIP) i electròniques (SIE)

Les consultes presencials són aquelles que es realitzen en persona, o bé per
correu electrònic, correu postal, telèfon o fax i requereixen la intervenció del
bibliotecari per resoldre-les.
Les consultes electròniques són les que realitzen els usuaris a través de la
intranet i/o internet,  de forma totalment autònoma.

Usuaris presencials 2004
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SIP intern 
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Usuaris presencials 2.004
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El percentatge
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externs ha estat
el mateix que
l’any 2003.
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Presencials (SIP) Electròniques (SIE)
2004 internes externes Intranet Internet

Gener 241 425 225.151 245.374
Febre 241 289 209.399 240.679
Març 286 222 242.193 229.683
Abril 235 225 214.396 292.414
Maig 262 300 250.343 336.678
Juny 222 246 171.719 242.665
Juliol 210 240 324.364 275.495
Agost 79 220 135.722 254.982
Setembre 169 221 186.185 201.568
Octubre 227 197 240.928 196.274
Novembre 245 273 217.900 215.836
Desembre 143 176 232.526 245.591
Totals 2.560 3.034 2.650.826 2.977.239

Han augmentat les
consultes internes
respecte a l’any
2003:

 217 consultes
presencials més.

 1.166.011 planes
visualitzades a
Intranet de més.

Consultes presencials 2003-2004
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2.1. Consultes presencials (SIP):

Mètodes de comunicació

Consultes
internes

Consultes
externes

Totals

Correu 0 2 2
E-mail 775 161 936
Fax 1 2 3
Persones 533 1.796 2.329
Telèfon 1.251 1.073 2.324
Total 2.560 3.034 5.594

Consultes externes presencials 

E-mail
5%

Persones
60%

Telèfon
35%

Consultes internes presencials 2004

E-mail
30%

Persones
21%

Telèfon
49%

El correu postal  i el fax
pràcticament
desapareixen.

El correu electrònic
guanya adeptes en

detriment del telèfon i
l’accés presencial:

7 punts més que l’any 2003

Les consultes per
telèfon i email han
augmentat:

 3 punts per email
 16 punts per telèfon

El fax ha desaparegut.

L’accés presencial s’ha
reduït en proporció a
l’any 2003.
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Consultes SIP internes per Sectors i Districtes:

Sectors
municipals

Consultes presencials

Serveis Generals 1.373
Serveis Personals 473
Via Pública 428
Districtes 279
Serveis Urbans i Medi
Ambient

184

Promoció Econòmica 173
Urbanisme 124

Comparativa mètodes consultes internes 2003-2004
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Els 10 departaments que més peticions presencials han realitzat del sector de
Serveis Generals són:

 Serveis Jurídics
 Grup Municipal Partit

Popular
 IMH
 Tresoreria
 Secretaria General
 Recursos Humans
 Alcaldia
 Administració de Serveis

Generals
 Finançament
 Administració Econòmica
 Regidoria Drets Civils

Dins el conjunt de sectors i districtes, els 10 departaments que més han usat el
servei d’informació presencial són:

 Guardia Urbana
 ICUB
 Serveis Personals
 Grup Municipal Partit Popular
 Via Pública
 IMH
 Tresoreria
 Secretaria General
 Serveis Urbans i Medi Ambient
 Comerç i Consum

Consultes internes 2004

Serveis 
Generals

45%

Serveis 
Personals

16%

Via Pública
14%

Districtes
9%

Serveis 
Urbans i Medi 

Ambient
6%

Urbanisme
4%

Promoció 
Economòmica

6%
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Temàtica consultes presencials:

En el cas dels usuaris municipals, les consultes legislatives representen el 61%
de la resta, exactament igual que l’any 2003. Són, per tant, les més
sol.licitades.
Veiem que tot i que hi ha molta informació legislativa online a través del portal
de la biblioteca a Intranet, els treballadors de l’Ajuntament ens continuen
demanen ajuda per buscar aquests tipus d’informació.

Consultes legislatives internes
Ordenances

5%

Publicacions 
oficials
23%

Normativa en 
general

72%

Temàtica consultes presencials internes

Ensenyament, 
Serv.socials i 

Esports
2% Medi ambient

1%
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4%

Urbanisme i 
Via Pública

4%

Informació 
Bcn i cultura

13%

Administració 
pública
15%

Normativa 
mpal. I 

legislació
61%
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Caldrà doncs d’una banda, incrementar la formació interna per tal de fer
conèixer, més i  millor, els continguts disponibles a la intranet així com les
seves formes de recerca, i d’altra banda, caldrà continuar incrementant els
continguts legislatius a la intranet ja que són els més usats.

Enguany han augmentat en 6 punts les consultes sobre temes relacionats amb
l’administració pública i, en canvi, han disminuït les consultes sobre la ciutat de
Barcelona en general.
La resta de temes continuen tenint els mateixos percentatges d’ús.

Igual que passava amb les consultes internes, les externes sobre administració
pública han augmentat, en 6 punts però, en canvi, la consulta sobre temes
legislatius ha baixat respecte a l’any 2003 uns 7 punts.

Temàtica consultes externes

Informació 
Bcn i cultura

31%

Economia
3%

Educació, 
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Esports
5%

Medi ambient
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6%
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pública
15%
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mpal. I 

legislació
39%

Distribució consultes legislatives externes

Ordenances
49%
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36%

Publicacions 
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15%
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Tot i així, les consultes legals continuen essent les que més sol·liciten els
ciutadans. Dins d’aquestes les normatives més consultades són les ordenances
municipals, un 49% del total, seguit de normativa autonòmica i estatal en un
36% i de publicacions oficials en un 15%.

Cal destacar que els usuaris interns demanen més normativa general (estatal i
autonòmica) en detriment de la municipal, degut segurament a que és la que
tenen més a l’abast a intranet i, en canvi, la normativa que més demana el
ciutadà és la municipal, concretament les ordenances generals, les ordenances
fiscals i els preus públics.

2.2. Consultes electròniques (SIE) a Intranet:

Planes visitades
Legislació per temes 534.088
Publicacions Oficials 45.436
Ordenances 15.591
Novetats legislatives 13.941
Revistes 6.657
ERI (Bib. Electrònica) 5.512
Catàleg * 2.595
Infobib 1.323
Unió Europea ** 950
Jornades ** 595

Visites d’Usuari
Publicacions Oficials 36.369
Legislació per temes 30.634
Novetats legislatives 13.089
Ordenances 9.094
ERI (Bib.electrònica) 4.588
Revistes 2.529
Catàleg * 2.266
Infobib 754
Jornades ** 510
Unió Europea ** 457

*  Dades registrades de maig a desembre

**Dades registrades fins juny 2004

2.650.826 planes
visitades al 2004

La  Legislació per
temes continua essent

el líder

220.902 planes/mes

108.906 visites
d’usuari al 2004

Les Publicacions
Oficials són les més
visitades.

4.950 visites/mes

225 visites/dia
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1r. Legislació consolidada per temes:

Selecció legislativa de disposicions europees, estatals i autonòmiques
consolidades d’interès per l’Ajuntament. S’organitzen temàticament i dins de
cada matèria s’agrupa també la normativa municipal. Aquest servei es fa
conjuntament amb l’empresa La Ley.
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Usuari Consultes
Gener 2.665 28.888
Febrer 2.920 33.120
Març 2.723 34.123
Abril 2.630 38.807
Maig 3.182 44.258
Juny 2.387 35.905
Juliol 3.140 79.147
Agost 1.223 29.923
Setembre 1.921 29.620
Octubre 3.084 59.909
Novembre 2.499 56.454
Desembre 2.260 63.934
TOTAL 30.634 534.088

2n. Publicacions Oficials:

Es recullen diàriament, abans de les 9 h. del matí totes les disposicions oficials
aparegudes a les publicacions oficials locals, autonòmiques, estatals i
europees.
Des d’aquesta plana s’ofereix la consulta del sumari de la publicació via
Intranet, per aquells treballadors que no tenen accés a Internet i, per aquells
que si que en disposen, se’ls permet la connexió online directe a la mateixa
publicació oficial.

És el servei més consultat
de tot el portal de

Biblioteca

116 visites d’usuari/dia

2.023 planes
visualitzades/dia

Inclou 638 disposicions
legals
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S’extrauen els Anuncis municipals publicats a cada una de les publicacions
oficials.
Des d’aquestes planes també es permet a l’usuari demanar qualsevol altra
disposició legal o jurisprudència.

Consultes
2004

BOE DOG BOP DOUE

Gener * 884 954 0 152
Febrer * 969 1073 650 183
Març * 773 1033 1223 185
Abril * 646 818 832 186
Maig 1121 1757 1392 308
Juny 805 1878 1061 184
Juliol 1148 2959 1667 270
Agost 596 3642 633 236
Setembre 779 1419 1043 153
Octubre 937 1624 1150 295
Novembre 900 1488 1471 305
Desembre 866 1397 1195 196
Total 10.424 20.042 12.317 2.653

* No hi ha dades de la consulta de la secció d’Anuncis al DOG d’aquests mesos.
* No hi ha dades del BOP durant el mes de gener.

45.436 planes
visitades/any, 3.737
més que l’any anterior.

3.786 planes
visitades/mes

172 consultes/dia
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Tot i que les publicacions oficials estan disponibles a Internet, la biblioteca
afegeix diferents aspectes de valor afegit:

1r. Els bibliotecaris es llegeixen les disposicions prèviament i destaquen
aquelles que són realment d’interès per la corporació municipal en l’apartat
Alertes legislatives, estalviant el temps a la resta.

2n. Es permet l’accés al text complet de les normatives per aquelles persones
que no tenen connexió a Internet.

3r. Des de la mateixa plana es permet l’accés a altres butlletins oficials
nacionals i estrangers com els Diaris de Sessions del Congrés i del Senat, el
butlletí del Registre Mercantil o els butlletins d’altres Estats d’arreu del món.
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3r. Ordenances municipals:

Es recullen totes les ordenances municipals generals i fiscals, així com els
preus públics a text complet amb totes les seves modificacions i dates de
vigència. Es pot accedir per títol o per tema.

Al 2004 s’ha treballat especialment en el projecte Ordenances municipals fàcils
que acabarà a mitjans del 2005.

2004 Consultes
Gener 1.556
Febrer 1.484
Març 1.296
Abril 905
Maig 1.503
Juny 1.210
Juliol 1.615
Agost 583
Setembre 1.086
Octubre 1.362
Novembre 1.582
Desembre 1.409
Total 15.591

59 planes
consultades/dia

Totes les ordenances
completament actualitzades
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4t. Novetats legislatives:

Amb el nou portal ha canviat l’aspecte i el nom del servei de novetats
legislatives, ara el servei s’anomena Alertes legislatives, tot i que el servei
continua essent el mateix. Des de la primera plana del portal també s’ofereix
l’accés directe a butlletins de notícies jurídiques fet per diferents proveïdors
d’informació legal.

2004 Novetats
legislatives

Gener* 0
Febrer* 0
Març* 0
Abril 1.614
Maig 1.932
Juny 1.359
Juliol 1.848
Agost 672
Setembre 1.204
Octubre 2.191
Novembre 1.670
Desembre 1.451
Total 13.941

* No hi ha dades registrades

1.162 planes
consultades/mes

53 planes visitades/dia
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5è. Revistes:

Amb aquest servei es dóna accés a 363 títols de publicacions periòdiques de
forma immediata a través de la Intranet. Es permet, segons els casos, la
consulta del sumari, la visualització del text complet dels articles i la consulta de
tots els seus números.
Es recullen totes les revistes, paper o electròniques, que formen part de la
col.lecció de la Biblioteca General i de la resta de biblioteques departamentals.
El servei a Intranet també permet que l’usuari municipal pugui participar de la
circulació d’una revista en format paper.

2004 Revistes
Gener 648
Febrer 840
Març 634
Abril 463
Maig 566
Juny 530
Juliol 693
Agost 182
Setembre 471
Octubre 520
Novembre 503
Desembre 607
Total 6.657

555 consultes
electròniques/mes

363 revistes accessibles

 126 revistes
electròniques enlínia

105 revistes circulant

113 usuaris de circulació
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Revistes d’economia i finances

6è. Enllaços Recomanats a Internet (abans Biblioteca Electrònica):

2004 ERI Intranet
Gener 583
Febrer 708
Març 684
Abril 469
Maig * 54
Juny 1.103
Juliol 689
Agost 125
Setembre 338
Octubre 431
Novembre 301
Desembre * 27
Total 5.512

* Les dades són molt diferents a la resta
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Per tal de no confondre a l’usuari final, amb l’aparició del nou servei Biblioteca
Virtual en el nou portal de la Intranet hem hagut de canviar el nom de Biblioteca
electrònica  per Enllaços Recomanats a Internet. La finalitat del servei continua
essent la mateixa.
Durant l’any 2004 s’ha recollit 991 recursos web organitzats en 18 temes
d’interès municipal. Els usuaris han visitat des de la intranet 459 planes/mes  i,
des de la internet,  467 planes/mes.
Aquest servei comença a ser cada dia més usat pels treballadors de
l’Ajuntament ja que els garantitza la fiabilitat i idoneitat dels continguts per a la
seva tasca laboral.
L’any 2004 es va dedicar a treballar la secció de Formació en gestió pública per
tal de poder oferir els enllaços més significatius per formar-se en el sector
públic.

7è. Butlletí electrònic Infobib:

Des del maig del 2001, quan va sortir el primer número del butlletí a Intranet,
aquest ha anat canviant en el disseny i en els seus continguts. Ara és sobretot
una eina per millorar els coneixements i les habilitats dels treballadors
municipals, a més de ser una plataforma per la difusió de nous recursos
d’informació de la Biblioteca General.
Amb el butlletí es pretén que els treballadors municipals tinguin una adquisició
continuada de coneixements informacionals i que coneguin altres polítiques i
estratègies de les administracions públiques en temes d’innovació, participació
ciutadana i govern electrònic.
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2004 Consultes Usuaris
Gener 62 39
Febrer 57 38
Març 46 34
Abril 292 146
Maig 254 135
Juny 77 44
Juliol 121 72
Agost 98 44
Setembre 140 68
Octubre 49 43
Novembre 60 44
Desembre 67 47
Total 1.323 754

Les consultes a l’Infobib han baixat respecte a l’any 2004. Una de les causes
pot ser, segurament, que degut a problemes de calendari, enguany s’han editat
només tres números en lloc dels quatre que es feien habitualment, tot i així
caldrà pensar en altres aspectes que hi puguin haver afectat.
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2.3. Consultes electròniqes (SIE) a Internet:

Usuaris
Catàleg

Consultes
Catàleg

Usuaris
Bib.Electrònica

Consultes
Bib.Electrònica

Gener 82.339 244.817 472 557
Febrer 59.985 240.052 544 627
Març 82.230 229.062 563 621
Abril 75.837 291.879 485 535
Maig 69.723 335.917 691 761
Juny 47.509 242.171 431 494
Juliol 35.234 275.085 350 410
Agost 43.272 254.681 273 301
Setembre 37.661 201.177 293 391
Octubre 51.779 195.963 285 311
Novembre 51.781 215.414 383 422
Desembre 75.869 245.397 183 194
Total 713.219 2.971.615 4.953 5.624

Evolució catàleg a Internet

5.692.738

2.971.615

3.712.512

0

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

6.000.000

2002 2003 2004

Com cada any el catàleg és el
servei més utilitzat a la web

externa

Enguany encara no s’han pogut
resoldre els problemes tecnològics

amb el catàleg i, tal i com
s’esperava, les consultes continuen

decreixent.
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2. Servei d’Obtenció de Documents

És un servei essencialment de caire intern, dirigit als treballadors municipals.
L’usuari pot demanar a aquest servei qualsevol documentació, editada o no,
que no té l’Ajuntament de Barcelona dins del seu fons documental. Això exigeix
cercar la documentació en diferents biblioteques, i fer-ne la sol.licitud de
préstec o còpia.
Si el document demanat és una monografia, un cop consultada caldrà retornar-
la al centre prestatari vetllant pel respecte dels drets d’autor.

2004 SOD
Serveis Personals 160
Serveis Generals 31
Urbanisme 2
TOTAL 193

469
consultes/ mes

335 consultes
més que l’any

anterior.

5.289

5.624

5.100

5.200

5.300

5.400

5.500

5.600

5.700

2003 2004

Biblioteca Electrònica a Internet
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3. Servei de Préstec intern

Els departaments municipals poden gaudir del servei de préstec del fons
documental que es troba en el catàleg col.lectiu.
El servei de préstec facilita, a més, a les institucions alienes a l’Ajuntament de
Barcelona, la documentació municipal pública que aquests demanen.
Es fa préstec i reserva de tota la col.lecció del catàleg corporatiu. Per tant no
només es fa préstec del fons de la Biblioteca General sinó que també es fa de
la resta de documentació dels departaments municipals.
Lògicament, per poder fer un préstec és bàsic saber prèviament on es localitza
el document, i per això és molt important la tasca del servei de catalogació que
organitza i coordina els fons municipals, per tal de tenir-los controlats i fer-los
més rendibles.

Durant l’any 2004, s’han fet 410 préstecs de forma totalment manual ja que el
programari que ens permetia portar una gestió automatitzada encara no s’ha
pogut canviar per un altre.

4. Catàleg col.lectiu

El catàleg col.lectiu és el catàleg de la Biblioteca General i de les biblioteques i
fons departamentals. Dóna accés a 31.296 registres bibliogràfics.
L’objectiu del catàleg és rendibilitzar i racionalitzar els recursos d’informació
municipals en qualsevol suport, i per això es troben des de monografies a
articles de revistes, revistes electròniques, vídeos, CDROM/DVD, etc.
Els serveis municipals poden consultar el catàleg des dels propis ordinadors i,
quan localitzen el recurs que necessiten, la biblioteca s’encarrega de gestionar-
li i tramitar-li el préstec. Si en canvi, no hi troben el document, la biblioteca li
facilita el material per la via més òptima possible en cada cas: compra, préstec
interbibliotecari, etc.

El catàleg es pot consultar de dues maneres: a través del propi aplicatiu
anomenat GLAS, que permet la recerca dels fons per qualsevol dels camps
significatius de les referència bibliogràfica, que es pot fer des de la Intranet i
també des del propi escriptori de l’ordinador; i/o la consulta via web, que en
aquests moments, només permet l’accés al document per l’autor, el títol o la
matèria.

1.298 consultes al catàleg
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Accés al catàleg des del nou portal

Exemple d’un document electrònic del 2004 al catàleg
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Volums al catàleg col.lectiu per departaments:

Biblioteca General 14.825
Estadística 4.242
Centre Informació Recursos Dona 4.222
Urbanisme 3.714
Antic IMAE 2.754
Alcaldia 2.408
Serveis Urbans i Medi Ambient 2.178
C.Documentació Circulació 1.473
Gabinet Jurídic 1.238
Parcs i Jardins 1.191
Gerència Serveis Personals 1.012
Antic CDSS 593
TOTAL 2004 39.850

4.1. Servei de Catalogació

El servei organitza, cataloga i indexa els fons documentals, no administratius,
de la Biblioteca General i dels departaments municipals, per conèixer els
recursos d’informació existents, compartir i potenciar-ne l’ús, evitar duplicitats
innecessàries dins la Corporació i, en definitiva, rendibilitzar i racionalitzar els
recursos d’informació de l’Ajuntament de Barcelona des d’una perspectiva
global. El producte visible d’aquest servei és el catàleg col.lectiu.

Noves catalogacions any 2004

Parcs i Jardins 1.191
Biblioteca General 1.112
Centre Informació Recursos
Dona

1.030

Urbanisme 372
Estadística 255
C.Documentació Circulació 215
Gabinet Jurídic 123
Alcaldia 16
Serveis Urbans i Medi Ambient 9
Total 4.323

39.850 exemplars al
catàleg

4.693 documents
municipals
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5. Servei de CDRom/DVD corporatius

Ofereix la consulta de forma autònoma de les bases de dades en suport òptic
que esten subscrites de forma corporativa. La gran majoria d’aquestes
proporcionen informació legal.
Tenir aquests productes en xarxa ens permet rendibilitzar-los al màxim, ja que
suposen una despesa econòmica important i d’aquesta manera són utilitzats
per més de 1.000 usuaris.

La subscripció a aquestes bases de dades es fa en funció de les necessitats
corporatives, de l’exhaustivitat de continguts, de les facilitats i rapidesa en la
recerca i del seu cost. És per això que cal fer una avaluació contínua dels
diferents productes que apareixen en el mercat per tal de decidir una possible
compra o baixa dels existents.

Les bases de dades en suport òptic que estan subscrites són d’aparició
bimestral o trimestral i, degut a això, es complementen amb altres bases de
dades homòlogues d’accés via web les quals garanteixen l’actualització dels
continguts des de la data del tancament del CDRom o DVD, fina el dia en que
es necessita fer la recerca.

Es contracten sempre llicències d’accés multiusuari per garantir la consulta
simultània des de diferents llocs de treball municipals.
Els accessos a les versions online es fan, sempre que sigui possible, a través
de control de les adreces per IP.
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Durant l’any 2004 s’han donat d’alta en el sistema corporatiu uns 100 usuaris
nous els quals estan repartits per diferents espais físics de la ciutat.

Les estadístiques d’ús ens permeten conèixer el nombre d’accessos per a cada
una de les diferents bases de dades i les dependències que hi han accedit, així
com el temps mig de connexió.

Títols Bases de dades Connexions
Aranzadi 3.102
DOGC 783
Atlas Contable CISS 587
Aranzadi LEA urbanismo y
formularios

549

Mementix 317
Iberlex 267
Civitas 202
Actualidad Plus La Ley 196
Revista Derecho Urbanístico 136
Iberlex Tribunal Constitucional 85
IberlexUE 53
El Consultor 48
CSIC 36
Gaceta Fiscal 28
TOTAL 6.389

Gràfica anual de les consultes a l’Aranzadi
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6. Servei d’adquisicions i subscripcions corporatives

A més de gestionar les compres i subscripcions de la documentació pròpia, la
biblioteca adquireix els recursos d’informació que els departaments municipals
del sector de Serveis Generals desitgen. Això vol dir que cal estar molt pendent
de les novetats del mercat editorial, en general, i de les novetats de
l’Ajuntament, en particular, per tal d’anticipar-se a les necessitats dels usuaris.
Els departaments han d’omplir un formulari especificant les dades
bibliogràfiques del document que desitgen aconseguir i la biblioteca
s’encarrega de fer la comanda a la llibreria o editor més adequat en cada cas.
Quan el document encarregat arriba a la biblioteca, aquesta en fa la
catalogació abans d’enviar-lo a la dependència en concret. Així es garanteix
que aquest recurs a més d’estar a disposició del departament que l’ha sol.licitat
també estarà a disposició de la resta de departaments municipals que podran
conèixer la seva existència a través del catàleg col.lectiu i, si n’estan
interessats, poden demanar-ne el préstec.
El servei d’adquisicions s’encarrega també d’organitzar i supervisar la
distribució de les subscripcions de publicacions periòdiques (revistes i premsa
diària) d’aquest sector.

1.220 compres de recursos d’informació

1.062 precatalogacions de
documentació

334 subscripcions de premsa diària
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7. Servei de Teledocumentació

Ofereix la possibilitat de trobar informacions molt detallades, publicades o no,
sobre qualsevol tema que sigui d’interès laboral. Normalment es fan recerques
molt específiques d’àmbit nacional o internacional.

Totes les peticions són molt especialitzades i requereixen sempre d’un treball
en equip entre els tècnics dels serveis municipals que ens fan la comanda i el
bibliotecari que l’ha de resoldre. S’han de definir clarament els objectius i abast
(geogràfic, cronològic...) de la recerca a fer i les paraules claus que la
identifiquen en les diferent llengües.

La informació es busca en línia entre un miler de bases de dades de pagament
amb les que compta la Biblioteca General. En aquestes bases de dades estan
representades totes les disciplines i ens proporcionen tant dades
bibliogràfiques com estadístiques, o textos complets d’articles tècnics i
científics.
Un cop feta la recerca es fa un informe sobre l’estat de la qüestió amb la
documentació trobada.

Els usuaris poden accedir a les bases de dades des d’un accés temàtic o des
d’un accés per títol. Enguany s’han subscrits les bases online següents:
Westlaw especialitzat en dret tributari, la normativa de les CCAA completa, el
recurs lingüístic Dicionarios.com, l’Enciclopèdia Britància i la versió online
d’alguns diaris.

Bases de dades de temàtica Administració pública
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Bases de dades a la lletra F

Hi ha la possibilitat de subscriure’s a un servei d’alerta que permet crear unes
cerques fixes per poder mantenir-se informat de forma periòdica i sistemàtica.

El nombre de consultes d’aquest tipus és sempre molt inferior a la resta de
consultes generals. A l’any 2004 s’han fet 6 consultes de teledocumentació,
totes elles d’àmbit internacional, i s’ha mantingut un servei d’alerta.

8. Formació d’usuaris

La formació d’usuaris és una peça important per portenciar l’ús dels serveis
electrònics de l’Ajuntament, en general, i de la biblioteca en particular. Cal que
els departaments municipals sàpiguen utilitzar tots els serveis que se’ls ofereix
i, aprofitin les eines corporatives com la Intranet per adquirir, de forma
continuada, nous coneixements.

Els objectius generals del servei de formació són:

1. Ensenyar als treballadors municipals a recercar la informació que
necessiten per a la seva tasca laboral.

2. Familiaritzar-los en el maneig dels serveis que s’ofereixen per tal que siguin
el màxim d’autònoms possible.

3. Potenciar l’ús i rendibilitzar els recursos d’informació municipals.
4. Promocionar l’ús de les noves tecnologies de la informació dins l’Ajuntament

de Barcelona.
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5. Difondre els serveis de la Biblioteca General.

Es fan dos tipus de formacions: una que es fa “in situ” als locals de la
biblioteca, on a l’usuari que entra, tant intern com extern, se li donen
explicacions sobre quins són els recursos d’informació que té al seu abast i
com els ha d’utilitzar; i un altra formació que es fa de forma més sistemàtica i
planificada. Són sessions més complexes i llargues, duren una mitjana de tres
hores i requereixen una planificació prèvia amb un pla de treball i uns objectius
molt concrets adaptats a les persones que reben la formació.
Aquestes sessions s’acostumen a fer en petits grups, menys quan s’adquireix
una nova font d’informació, o canvia substancialment una d’existent, llavors és
quan cal fer sessions més massives.
Al 2004 s’han organitzat dues d’aquestes sessions amb el suport de la Direcció
de Recursos Humans dirigides ambdós als treballadors que usen la base de
dades especialitzada en dret fiscal del producte Westlaw de l’editorial Aranzadi.

9. Servei de tria i donacions

Els departaments municipals, o la mateixa biblioteca a petició d’aquests, fan
periòdicament expurg dels fons bibliogràfics que no són d’interès immediat per
a la seva tasca laboral. Aquests fons arriben a la biblioteca i, des d’aquí
s’ofereixen en donatiu a altres biblioteques de la ciutat, d’Espanya i de
l’estranger. Els materials que no volen cap d’aquestes entitats s’envien a ONG
relacionades amb el llibre i la lectura, o bé es destrueixen.

Al 2004 s’ha rebut 990 documents de les següents dependències:

Alcaldia
Arxiu d’Horta-Guinardó
5ª. Tinència
Dir. Comunicació i Qualitat
Dir. Finançament
Gerència Muncipal
Grup Municipal
ICUB
Intervenció

Nombre de formacions:

130 usuaris interns

62 usuaris externs
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IMMercats
Museu Història
Museu Tèxtil
Ponència Habitatge
Secretaria General
Serveis Personals
2ª. Tinència
Serveis Jurídics
Regidoria Ocupació i Innovació
Regidoria Sòl i Habitatge
Registre General
Tributs
Via Pública

S’han donat de baixa 657 documents considerats obsolets i s’han ofert 1.208 a
les biblioteques de la ciutat de Barcelona. La majoria d’aquestes biblioteques
pertanyen al Consorci de Biblioteques de Barcelona i a la xarxa de biblioteques
públiques de la Generalitat de Catalunya.
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ALTRES ACTIVITATS

Portal de la Biblioteca General a Intranet

Durant aquest any s’ha treballat profundament en el nou disseny i organització
de  les planes i continguts de la biblioteca a la intranet.  Ha suposat una feina
llarga, però necessària, de planificació i d’organització de la informació.
S’ha prioritzat que l’usuari pugui arribar ràpidament a la informació amb el
mínim de clics possibles i, per això,  la informació s’ha disposat a la home en
dos nivells i dins de cada nivell es mostren els diferents serveis.

El primer nivell agrupa les eines més importants per cercar la informació: el
nous serveis Biblioteca Virtual i Pregunta-li al bibliotecari i, el catàleg corporatiu.
També informa de les funcions i personal de la Biblioteca General per tal que
l’usuari sàpiga l’abast d’aquesta i de la seva informació.  Des d’aquí es pot
accedir també a la resta de serveis de la biblioteca i també als de la resta de
biblioteques departamentals com la del CIRD, la d’Estadística i la d’Urbanisme.
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En aquest primer nivell s’explica què és i com cal fer servir cada un dels serveis
que s’ofereixen.
El segon nivell està pensat per arribar directament a les informacions que
queden més amagades però que es consideren claus, en diem Accessos
directes i són l’accés als CDROM/DVD, la legislació consolidada, les
publicacions oficials, etc.

Després de les barres d’accés l’usuari troba a la home les Alertes legislatives i
les notícies jurídiques del dia, així com les publicacions oficials i la nova secció
d’Actualitat, on s’informa de les jornades d’interès, les darreres novetats
bibliogràfiques, les noves funcionalitats dels recursos d’informació...

A la mateixa plana principal s’anuncien com a Serveis destacats els continguts
que malgrat no estar en els primers nivells d’accés són d’interès pel col.lectiu
municipal. Aquests es van canviant per tal que tots en tinguin la difusió
adequada.

Nous serveis d’informació

S’ha treballat profusament en proporcionar a l’usuari més continguts i noves
eines de recerca d’informació. Aquests són:
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1. Pregunta’ns

Pregunta’ns inclou el servei Pregunta-li al bibliotecari i les Preguntes més
freqüents organitzades per tema.
Pregunta-li al bibliotecari és un esforç més en la línia de mantenir una línia
oberta amb els usuaris per tal que ens plantegin qualsevol consulta, o dubte,
sobre la informació que estan buscant.

2. Biblioteca virtual

Permet l’accés a tos els documents i altres recursos d’informació que estan
recollits al portal mitjançant 29 temes diferents en ordre alfabètic.
Una de les grans avantatges d’usar un índex alfabètic per temes per localitzar
la informació és la familiaritat que l’usuari té amb aquest tipus d’eina ja que la
majoria de la gent està acostumada a usar els índex temàtics que es troben en
molts llibres tècnics i científics.
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Dins de cada tema s’inclouen les notícies i novetats jurídiques  del dia sobre
aquella matèria la qual cosa realitza diàriament l’empresa Datadiar. Està
disponible a primera hora del matí per tal que l’usuari estigui informat abans de
començar la jornada.
La biblioteca virtual també permet que l’usuari consulti la normativa específica
del tema, trobi el text complet i/o el sumari de les revistes que tracten aquesta
matèria, localitzi a través dels catàlegs col.lectius la bibliografia relacionada o
treballi amb la informació que trobarà en les webs que la biblioteca ha
seleccionat especialment per a ell.
Molts dels temes que ofereix la biblioteca virtual han estat treballats de nou al
2004 com:

Memòries i Indicadors:
L’usuari trobarà en aquesta secció totes les memòries de l’Ajuntament de
Barcelona, organismes autònoms i empreses municipals, tant les de format
electrònic com la col.lecció en paper que té la biblioteca.
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Diccionaris i enciclopèdies:
Aquesta és una eina ràpida per trobar immediatament els millors diccionaris
monolingües, bilingües, de cites, biogràfics, de sinònims, etc. que hi ha a
Internet. També es proporcionen enciclopèdies importants en diferents llengües
com la Enciclopèdia Catalana i l’Enciclopèdia Britànica, i altres tipus de
recursos lingüístics com poden ser els traductors.
Alguns recursos són gratuïts i d’altres són de pagament, d’ús exclusiu pels
treballadors municipals.

Plans i documents estratègics:
Trobareu tots els plans i documents estratègics municipals per ordre alfabètic i
per ordre temàtic, seguint els grans temes d’acció de l’Acord de Govern. També
podreu consultar els altres compromisos que ha anat adquirint la ciutat de
Barcelona.
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 3. Eines per bibliotecaris

 Aquest és un nou espai adreçat als professionals de la informació municipals
per tal que aquests puguin compartir coneixements, guies, manuals
especialitzats, etc. sobre els diferents temes d’interès laboral.

Legislació consolidada per temes

Al 2004 i amb la col.laboració de l’Agència de Salut Pública, s’ha treballat la
normativa europea, estatal, autonòmica i municipal sobre el tema de salut
pública per tal de incloure-la a la Legislació consolidada per temes.
De cara a l’any 2005 es treballarà la normativa sobre educació.

Biblioteca de Parcs i Jardins de Barcelona

Tal i com estava previst, durant l’any 2004 s’ha supervisat l’organitzatció, la
catalogació i la indexació de l’antiga biblioteca de Parcs i Jardins de Barcelona.
En aquests moments la nova biblioteca disposa de més de 1.000 exemplars en
la seva col.lecció, la qual està ubicada en un nou local i amb uns equipaments
adequats.
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El fons ha passat a formar part del catàleg corporatiu municipal seguint les
directrius de descripció i organització bibliogràfica marcades per la Biblioteca
General.
Ara es preveu la seva difusió dins i fora de l’Ajuntament i eixamplar els recursos
d’informació especialitzats en botànica per tal que els seus usuaris trobin la
informació que necessiten.

Ordenances municipals fàcils

Enguany s’ha finalitzat la fase de lectura i indexació per paraules clau de tots
els temes que queden regulats a les ordenances municipals, també s’han
traduït totes les ordenances al castellà, s’han fet les proves pilot amb la plantilla
de recerca creada a la web de Bcn i, s’han adjudicat els contractes de revisió
de les traduccions castellà i català així com l’adjudicació de les tasques de
consolidació d’aquesta normativa.
El projecte està previst que finalitzi a l’estiu del 2005.

Bases de dades de Biomedicina

Arrel d’una petició d’informació de l’Agència de Salut Pública, s’ha treballat per
posar a disposició dels seus usuaris les bases de dades sobre temes
biomèdics a la Intranet. Els usuaris que més necessitaven aquest tipus
d’informació han estat formats específicament per tal que puguin recuperar la
informació mèdica del seu interès de forma autònoma.

Visites alumnes de la Facultat de Biblioteconomia

Al 2004 es van rebre dues visites d’alumnes de tercer de la Diplomatura de
Biblioteconomia i Documentació de la Facultat de Documentació de la UB.
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Conveni de col.laboració per “La Innovació a l’abast”

S’ha treballat en la línia de col.laborar amb el Centre per a la Innovació Local
del Gabinet d’estudis de la Presidència de la Diputació de Barcelona per
compartir la base de dades “La innovació a l’abast” que havia creat la Biblioteca
General arrel de la 2ª. Convenció Municipal per a la Innovació.
S’ha proposat la signatura d’un conveni que permetrà seguir amb una eina de
referència i bona pràctica municipal.

Abril 2004


	Sumari
	Introducció
	Presentació
	Organigrama 2004
	Despesa Econòmica
	Objectius Generals
	Serveis
	1. Servei d'Informació i Atenció al Públic
	2. Servei d'Obtenció de Documents
	3. Servei de Préstec intern
	4. Catàleg col·lectiu
	4.1 Servei de Catalogació

	5. Servei de CDRom/DVD corporatius
	6. Servei d'adquisicions i subscripcions corporatives
	7. Servei de Teledocumentació
	8. Formació d'usuaris
	9. Servei de tria i donacions

	Altres activitats
	Portal de la Biblioteca General 
	Nous serveis d'informació
	Pregunta'ns
	Biblioteca virtual
	Eines per bibliotecaris

	Legislació consolidada per temes
	Biblioteca de Parcs i Jardins de Barcelona
	Ordenances municipals fàcils
	Bases de dades de Biomedicina
	Visites alumnes de la Facultat de Biblioteconomia de la UB
	Conveni de col·laboració per "La Innovació al teu abast"




