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PRESENTACIÓ
En situacions poc favorables, quan la crisi econòmica 
afecta totes les decisions, s’alenteixen els ritmes 
i es posposen o descarten projectes, les organitzacions 
han de ser especialment capaces de demostrar que fan 
un ús eficient i productiu dels efectius de què disposen. 

Això és el que es desprèn de la lectura del nou pla 
estratègic del Servei de Biblioteques. Organitzar, planifi-
car, ordenar, preparar, prioritzar, millorar, cooperar, innovar 
són alguns dels verbs d’acció que mostren la voluntat 
d’aquest servei de la Universitat davant del repte 
de continuar generant més i millor valor afegit a la seva 
activitat en benefici de la comunitat universitària.

L’estratègia desplegada en el Pla és subsidiària dels 
objectius generals de la UAB i intervé en l’assoliment 
d’aquests. Des de l’òptica de la contenció però sense 
renunciar al seu tradicional compromís de proveir 
la comunitat universitària de serveis d’alta qualitat, 
el Servei de Biblioteques proposa en aquest pla uns 
objectius estratègics dels quals es desprèn un seguit 
d’actuacions i d’objectius operatius que configuren 
el pla general de treball de la Universitat en l’àmbit 
de les biblioteques per als pròxims quatre anys. 

Amb el lema La biblioteca, el teu aliat digital, 
les biblioteques es comprometen a continuar sent 
properes amb un tracte personalitzat i, alhora, a continuar 
innovant posant a disposició dels usuaris totes les facilitats 
d’accés que la tecnologia permet als recursos i serveis 
d’informació per a l’estudi, la docència i la recerca.

Hi ha qui diu que, en períodes de crisi, cal fer més amb 
menys; però el que cal realment és un ús més productiu 
i eficient dels recursos actuals —que no són pocs si, 
per exemple, els comparem amb els que teníem fa deu 
o vint anys. De segur que, com sempre ha fet en la seva 
llarga trajectòria, l’equip humà del Servei de Biblioteques 
ho durà a terme de la millor manera possible.

Només em resta agrair a tots els membres de la 
Universitat (personal de biblioteques, professorat 
i alumnes) que han col·laborat en l’elaboració del Pla 
estratègic la seva dedicació i afirmar el compromís 
de l’Equip de Govern amb les nostres biblioteques.

Manuel López Béjar
Vicerector d’Investigació
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1. INTRODUCCIÓ
En un període de restriccions, necessitem concentrar 
els nostres esforços en les activitats essencials i establir 
prioritats. 

Tanmateix, com que l’atenció als usuaris és essencial, 
el Servei de Biblioteques ha d’incorporar la innovació 
i la millora continuada com a característiques inherents 
a la seva activitat per tal d’assolir els seus objectius. 
La revolució digital ha canviat les biblioteques i permet 
un accés a la informació molt més ampli i un increment 
important de l’eficiència de la gestió. A més a més, 
les tecnologies mòbils obren un nou camp per a la millora 
i la innovació de serveis en els quals, cada cop més, 
hi haurà més demanda de personalització.   

Així, doncs, enfoquem aquest tercer pla estratègic del 
Servei de Biblioteques concentrant-nos en quatre línies 
estratègiques que es desenvolupen en 15 objectius 
i 44 accions. El document cita també els 21 indicadors 
generals que serviran per controlar periòdicament 
els avenços que cal dur a terme al llarg dels quatre anys 
de desenvolupament del Pla. 

Algunes de les línies estratègiques i objectius del pla 
actual continuen vigents i serveixen per actualitzar 
el pla que va finalitzar l’any passat. D’altres són noves, 
derivades de les innovacions tecnològiques o obligades 
pels condicionants pressupostaris.

Una part del futur estratègic del nostre servei s’insereix 
en la lluita pel futur de la Universitat i descansa 
i s’impulsa en l’aposta cooperativa del CBUC (Consorci 
de Biblioteques Universitàries de Catalunya). 

Un pla estratègic és una aposta pel futur i també 
un compromís institucional i col·lectiu. El Pla estratègic 
del Servei de Biblioteques 2011-2014 orientarà la nostra 
feina durant els propers anys, arrenglarà els nostres 
recursos, assenyalarà unes fites assolibles i concretes 
de la nostra tasca i permetrà plantejar una nova situació 
en què tots plegats podrem desenvolupar les nostres 
activitats molt millor i de manera més productiva.

Joan Gómez Escofet
Director del Servei de Biblioteques

Pla estratègic revisat per l’Equip de Govern el 4 de juliol de 2011 
i aprovat per la Comissió d’Investigació de 8 de juliol de 2011 
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1.1. La biblioteca,  
el teu aliat digital
Els canvis en els mètodes docents i d’aprenentatge 
de l’espai europeu d’educació superior (EEES) requereixen 
una modificació substancial dels hàbits d’estudi, 
amb l’exigència de no només fer ús de les col·leccions 
bàsiques i manuals sinó també de descobrir i utilitzar 
recursos i col·leccions especialitzades.

Les biblioteques també han d’estar preparades per 
disposar de solucions tècniques efectives que permetin 
l’accés dels investigadors vinculats a la universitat 
a la documentació científica, en un entorn en què les 
llicències, els permisos i la seguretat d’accés són clau 
per poder continuar donant aquests serveis. Alhora, 
les biblioteques poden tenir un paper important 
per la seva llarga experiència en la creació de productes 
orientats a classificar i difondre el coneixement.

Cal cercar l’autonomia dels usuaris posant l’èmfasi a 
potenciar les seves habilitats per seleccionar els materials 
que necessiten, la qual cosa porta implícit el requisit que 
siguin capaços d’identificar, avaluar i comparar materials 
de fonts diferents. En una societat en què la informació 
es multiplica exponencialment dia rere dia, la gestió 
i la simplificació dels punts d’accés a la informació 
de qualitat es converteix en un dels principals actius 
de les biblioteques, que han de presentar la informació 
d’una manera coherent i elaborada i han de donar suport 
a la comunitat universitària en la descoberta de recursos 
nous i millors, potenciant la simplificació en l’accés 
a la informació, oferint assessorament presencial 
i virtual i dissenyant activitats formatives en l’ús de les 
tecnologies de la informació i de recursos especialitzats.

Les biblioteques hauran de subministrar informació 
en un entorn que combini la informació tradicional 
i la informació multimèdia, en una transició cap a 
la integració dels recursos disponibles. La biblioteca, 
com a lloc físic, desenvolupa una funció important com 
a centre comunitari i social i proveeix de col·leccions 
digitals i en paper, de serveis d’atenció presencials i 
virtuals, d’equipaments tecnològics i d’espais imaginatius 
i confortables per a usos múltiples (estudi, investigació 

en grup, edició de treballs, consulta i cerca d’informació). 
La biblioteca virtual disposa de la infraestructura 
tecnològica que li permet ser sempre present en el 
moment i en el lloc en què ho necessita l’usuari.

Les biblioteques han de fer front a nombrosos reptes 
organitzatius i econòmics que se superaran mitjançant 
la cooperació i la col·laboració. Cal potenciar aquest tipus 
d’aliances, creant-ne de noves o reforçant les actuals, 
per tal de concentrar el major nombre de recursos 
de qualitat possible al preu més assequible. Així, el treball 
en col·laboració genera estalvis amb les iniciatives 
de serveis compartits.

Les biblioteques disposen entre els seus recursos humans 
dels professionals necessaris per oferir els serveis als 
usuaris; però és indubtable que els canvis tecnològics 
i de paradigma educatiu que s’han produït en els darrers 
anys han incidit en la gestió de les biblioteques. 
La formació continuada del seu personal és i serà un 
element fonamental i caldrà fomentar tant les matèries 
tecnològiques com altres competències clau dels nous 
perfils laborals: habilitats de gestió i negociació, 
coneixements de didàctica, tècniques de presentació i 
comunicació, tecnologies emergents aplicades a la gestió 
documental, descoberta de noves fonts d’informació, etc. 

L’enfocament a l’usuari i el foment d’una gestió de qualitat 
continuaran sent clau en l’èxit del desenvolupament 
de les biblioteques, ja que només coneixent quines 
expectatives cal assolir podrem treballar per donar-hi 
resposta. En un entorn canviant no podem deixar el futur 
en mans de la intuïció, la qual cosa requereix que les 
biblioteques continuïn mantenint una actitud proactiva 
i autocrítica, fomentant els estudis d’usuaris, establint 
indicadors i dissenyant plans de difusió que potenciïn 
l’ús dels serveis a tots els nivells. 

Les biblioteques continuaran evolucionant, aprofitaran 
els avantatges que ofereix la tecnologia i actuaran 
amb més eficàcia en els entorns virtuals per esdevenir 
els millors aliats digitals dels seus usuaris.
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En la preparació d’aquest nou pla estratègic del Servei 
de Biblioteques hi han participat membres de tota 
la comunitat universitària. A continuació s’exposen 
el calendari i les activitats principals desenvolupades.

Calendari
2010 
● Juny 
  Inici del procés amb el disseny de la metodologia,  
  que inclou la col·laboració d’un facilitador extern. 

●  Juliol-octubre 
  Recollida i estudi de plans estratègics de biblioteques  
  universitàries capdavanteres i d’articles sobre  
  noves tendències en planificació bibliotecària.

  Preparació del document Documents de referència 
  per a l’elaboració del Pla estratègic del Servei de  
  Biblioteques 2011-2014.

●  Novembre-desembre 
  Enquesta de satisfacció d’usuaris.
  
  Revisió de la documentació clau per a l’anàlisi  
  de la situació en el punt de partida del nou pla: 
   
   Avaluació del Pla estratègic del SdB 2007-2010
   
   Resultat de l’enquesta de satisfacció d’usuaris  
   del SdB 2010

   Pla director UAB 2010-2012

   Pla d’acció per a la igualtat d’oportunitats  
   per a les persones amb discapacitat a la UAB 
   2011-2015

   Reglament d’ús dels mitjans electrònics   
   en l’àmbit de la UAB

   Objectius de la Gerència 2011

   Objectius CBUC 2011

 Primer taller de planificació adreçat a l’equip directiu  
 de les biblioteques. Planificació de les sessions  
 participatives amb els usuaris.

2011 
●  Gener-febrer 
  Sessions participatives amb usuaris per tal de  
  copsar-ne les necessitats: 

   Sessió amb alumnes 

   Sessió amb professorat i investigadors

   Sessió amb responsables de l’àmbit gerencial  
   (vicegerents, caps d’àrea, caps de servei  
   i administradors de centre)

 Estudi de línies estratègiques i objectius de plans  
 estratègics de biblioteques universitàries  
 capdavanteres d’arreu del món.

 Segon taller de planificació adreçat a l’equip directiu  
 de les biblioteques. Determinació de les línies  
 estratègiques.

● Març 
  Desenvolupament de les quatre línies  
  estratègiques per a quatre grups de treball. 

  Sessió de revisió i ajustament de l’esborrany  
  del nou pla estratègic.

  Recollida de suggeriments.

  Redacció del text definitiu del Pla estratègic  
  del SdB.

●  Abril-juliol 
  Presentació i aprovació del Pla pels òrgans  
  de govern de la UAB:

   Revisió del document per l’Equip de Govern  
   de la Universitat

   Aprovació per la Comissió d’Investigació   
   de la Universitat

1.2. Procés d’elaboració del Pla 
estratègic 2011-2014 i participants
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MISSIÓ

La missió del Servei de Biblioteques és proporcionar 
recursos informatius i serveis de màxima qualitat en 
funció dels objectius d’excel·lència de la UAB en l’educació, 
la recerca, la innovació i la transferència de coneixement.

VISIÓ

Les biblioteques de la UAB són el millor aliat digital 
per a l’assoliment dels objectius d’excel·lència de la UAB 
en l’educació, la recerca, la innovació i la transferència 
de coneixement.

VALORS

Orientació a l’usuari
La satisfacció de les necessitats i expectatives dels nostres 
usuaris és l’eix central de les nostres activitats.

Millora continuada
Innovació i cerca sistemàtica de la millora de l’eficiència 
i l’eficàcia.

L’excel·lència l’assolim amb el treball en equip 
i la cooperació bibliotecària.

2. MISSIÓ, VISIÓ I VALORS  
DEL SERVEI DE BIBLIOTEQUES
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EIXOS ESTRATÈGICS
Per facilitar l’accés a la informació i els serveis necessaris per aprendre, ensenyar, investigar  

i transferir coneixements a la societat s’han establert quatre eixos:

Usuaris

Personalització de l’atenció i dels serveis
Simplificació de l’accés a la informació
Comunicació i visibilitat dels serveis
Escolta activa de les seves necessitats

Infraestructures

Espais i equipaments adaptats  
a les necessitats diverses
Actualització i innovació tecnològica

Aliances

Creació de sinergies institucionals
Cooperació per a la sostenibilitat dels recursos
Treball en col·laboració amb agents externs
Rendició de comptes a la societat

Gestió

Qualitat i millora continuada
Equip humà ben preparat
Optimització dels processos i de la comunicació

3. EIXOS I OBJECTIUS ESTRATÈGICS  
PER AL PERÍODE 2011-2014

OBJECTIUS ESTRATÈGICS
1. Innovar i comunicar els serveis d’acord amb les necessitats de les diferents tipologies d’usuaris.

2. Repensar els espais i adequar-los als usos derivats del nou entorn educatiu.

3. Potenciar les aliances, externes i internes, per aconseguir recursos i millorar els serveis.

4. Fer evolucionar l’organització i l’equip per tal d’afrontar els reptes derivats del paper canviant   
 de les biblioteques en relació amb els seus usuaris.
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3.1. Innovar i comunicar els serveis  
d’acord amb les necessitats de les diferents  
tipologies d’usuaris
El principal repte que ha d’afrontar el Servei 
de Biblioteques els pròxims anys és fer evolucionar 
els serveis actuals valorant-ne en tot moment 
la utilitat en funció de les necessitats dels diferents 
tipus d’usuaris. 

Per aquest motiu es planeja enfortir els canals d’escolta 
activa amb els usuaris. Aquests canals hauran d’anar 
acompanyats d’un reforçament dels mecanismes 
de difusió proactiva dels serveis (anant a veure els nostres 
usuaris) i de la pedagogia per tal d’explicar la potencialitat 
dels serveis oferts. La cerca de complicitats, especialment 
amb el professorat i els equips dels departaments, 
serà cabdal per aconseguir apropar les biblioteques 
als usuaris. 

Un dels àmbits d’actuació prioritaris serà la formació 
a usuaris, que evolucionarà cap a un model basat 
en l’assessoria específica i personalitzada. Es crearan 
sinergies amb altres serveis de la Universitat i es 
fomentarà la participació del Servei de Biblioteques 
en cursos i seminaris organitzats per tercers. També 
s’inclourà la formació a través de plataformes virtuals.

La presència de les biblioteques al Campus Virtual 
permetrà difondre millor els serveis que s’ofereixen 
i conèixer millor les necessitats dels usuaris.

El Servei de Biblioteques ha d’esdevenir un referent en la 
creació i difusió de continguts digitals i s’ha de consolidar 
com una marca de qualitat en l’entorn digital.

Objectius Actuacions

3.1.1. Emprar canals 
de comunicació adequats 
per a cada tipus d’usuari, 
tant presencials 
com en línia

● Fer present el Servei de Biblioteques en els entorns virtuals d’aprenentatge  
     de la UAB
● Comunicar els recursos i serveis que s’ofereixen als equips directius  
     dels departaments de la UAB
● Comunicar els recursos i serveis que s’ofereixen als coordinadors de titulació 
● Augmentar la presència del Servei de Biblioteques a les xarxes socials
● Fomentar la participació activa dels usuaris en les comissions d’usuaris 
    de cada biblioteca

3.1.2. Posicionar el Servei de 
Biblioteques com el millor 
aliat digital destacant-ne 
la fiabilitat, la disponibilitat 
i la visió àmplia de les 
necessitats dels usuaris

● Promoure l’assessorament i l’ajuda en línia
● Fer més coneguts els recursos digitals 
● Assessorar i formar en la creació i gestió de pàgines web els grups d’investigació 
● Assessorar i ajudar en la creació de continguts digitals per a la docència 
     i la recerca en les diferents plataformes de la UAB 

3.1.3. Donar suport a les 
polítiques d’accés obert de 
la UAB i facilitar la publicació 
en els dipòsits digitals

● Donar visibilitat a l’activitat investigadora de la UAB a través dels dipòsits digitals
● Avançar en l’automatització d’intercanvi de dades entre les plataformes 
     tecnològiques de continguts digitals a la UAB
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3.1.4. Oferir formació 
a mida tant presencial 
com virtual

● Ampliar l’oferta de cursos de formació
● Fomentar l’autonomia dels usuaris en la cerca i gestió de la informació

3.1.5. Millorar l’oferta 
de serveis i gestions 
en línia

● Facilitar l’accés als documents de les universitats catalanes (préstec consorciat)
● Implementar la reserva del material del dipòsit a través de l’OPAC.
● Ampliar les prestacions del sistema de gestió Millennium  
    (com ara bibliografia recomanada)
● Aplicar les tecnologies emergents a la prestació dels serveis  
     (xats, mòbils, lectors electrònics, etc.)
● Continuar avançant en l’adaptació de l’oferta de serveis als usuaris 
     amb necessitats especials

Indicadors
● Nombre de documents de la producció científica de la UAB disponibles als dipòsits digitals
● Ús dels recursos digitals
● Percentatge d’assignatures amb accés directe a la bibliografia recomanada
● Sessions de presentació del Servei de Biblioteques dutes a terme (a departaments, coordinadors de titulació, etc.)
● Nombre de cursos de formació
● Nombre de préstecs de documents
● Grau de satisfacció dels usuaris en relació amb els cursos de formació
● Grau de satisfacció general dels usuaris
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Atès el canvi de paradigma educatiu promogut per l’EEES, 
fonamentat en un aprenentatge en què l’alumne hi pren 
part de manera més activa, amb una metodologia 
de treball continuada i participativa, es fa necessari 
trobar nous espais i adequar els actuals per facilitar 
aquests nous usos a l’alumnat. 

Quan parlem d’espais ens referim tant a l’espai físic 
com a l’entorn tecnològic necessari per dur a terme 

3.2. Repensar els espais adequant-los 
als usos derivats del nou entorn educatiu

la tasca clau de suport a la docència i a la recerca 
de la Universitat. 

Atenent a la conjuntura econòmica actual, cal posar 
una atenció especial a optimitzar i rendibilitzar els espais 
i equipaments.

Objectius Actuacions

3.2.1. Adequar els espais i el seus 
usos a les necessitats derivades  
de les metodologies 
d’aprenentatge

● Redefinir els espais bibliotecaris susceptibles de millorar 
● Implementar la gestió en línia de les reserves d’espais de treball  
     i altres equipaments
● Estudiar la viabilitat d’obrir més espais bibliotecaris durant 
     el cap de setmana en períodes d’exàmens

3.2.2. Col·laborar amb 
la Universitat en la creació 
del Centre Gestor del Coneixement 
en Ciència i Tecnologia 
(Biblioteca de Ciència i Tecnologia)

● Fer un seguiment de les innovacions en el disseny d’infraestructures  
    de serveis d’informació en l’àmbit universitari

3.2.3. Avaluar els usos 
de les col·leccions 

● Avaluar els usos de les col·leccions en suport paper per tal de descartar  
     o reubicar els fons poc consultats o els que ja hi ha en format electrònic
● Transferir al magatzem cooperatiu GEPA material documental de poc ús,  
     sobretot les revistes en paper
● Analitzar els usos de les col·leccions digitals i dur a terme les actuacions  
     que se’n derivin
● Avançar en la digitalització de fons propis

Indicadors
 

● Nombre d’adequacions d’espais i equipaments dutes a terme 
● Nombre de préstecs d’equipaments i reserva d’espais
● Metres lineals de documentació transferits al GEPA
● Nombre de pàgines digitalitzades
● Ús de la col·lecció (recursos en paper i recursos digitals)
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En un entorn globalitzat, les biblioteques han de crear 
noves aliances de cooperació i col·laboració i confirmar 
les actuals per tal de dissenyar conjuntament nous 
marcs de treball que permetin assolir amb solvència 
els objectius de present i de futur de les biblioteques. 
L’estalvi de recursos, la millora de serveis i l’adequació 
d’aquests serveis a les necessitats dels usuaris 
i de les organitzacions són fites més assumibles 
amb la col·laboració d’altres institucions o d’altres serveis 
i àmbits de la mateixa universitat.

3.3. Potenciar les aliances internes i externes  
per millorar els serveis i aconseguir recursos

Així mateix, una política de benchmarking amb 
institucions d’àmbit internacional permet aportar 
coneixements sobre noves pràctiques i una perspectiva 
més àmplia en la gestió de les nostres pròpies 
biblioteques.

Constatem iniciatives diverses que convindria coordinar 
i potenciar per millorar les prestacions actuals a l’hora 
de fomentar la presència de les biblioteques en projectes 
transversals.

Objectius Actuacions

3.3.1. Establir un mapa d’aliances ● Elaborar un catàleg de projectes col·laboratius
● Continuar participant activament en els projectes del CBUC
● Continuar participant activament en els projectes amb biblioteques  
     universitàries i altres organismes tant d’abast nacional com internacional

3.3.2 Dur a terme projectes  
conjunts amb altres àmbits 
de la UAB i avaluar-ne  
periòdicament els resultats

● Comunicar els serveis i recursos que ofereixen les biblioteques 
     als altres àmbits de la UAB
● Fer propostes de treball conjuntes que repercuteixin en la millora 
     dels serveis que s’ofereixen a la comunitat universitària 

3.3.3. Elaborar un programa  
de patrocini

● Fer el seguiment de les convocatòries d’interès per aconseguir finançament
     per als projectes del Servei de Biblioteques
● Aconseguir la cessió o el dipòsit de biblioteques, d’arxius o de fons personals       
     de rellevància

Indicadors
● Nombre de projectes conjunts i convenis
● Nombre de convocatòries en què s’ha participat
● Ingressos externs aconseguits
● Nombre de col·leccions i arxius aconseguits
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Les actuacions descrites en aquest pla estratègic giren 
a l’entorn de l’equip humà que les ha de dur a terme. 
Cal potenciar les habilitats necessàries amb programes 
de formació efectius que tinguin en compte tant 
les habilitats tecnològiques com les comunicatives 
i de gestió. El sistema de gestió de la qualitat centrat 

3.4. Fer evolucionar l’organització i l’equip 
per tal d’afrontar els reptes derivats del nou 
paper del Servei de Biblioteques en relació 
amb els seus usuaris

en la millora continuada ha de continuar evolucionant 
per trobar noves i millors maneres de fer les coses. 
La flexibilitat, la simplificació i la innovació permetran 
gestionar de la manera més efectiva possible 
les necessitats i expectatives dels nostres usuaris.

Objectius Actuacions

3.4.1. Desplegar el nou model 
organitzatiu 

● Implementar la coordinació de processos transversals
● Optimitzar la comunicació interna
● Millorar les prestacions de la intranet

3.4.2. Millorar circuits i proces-
sos

● Revisar el mapa de processos
● Adequar el sistema d’indicadors i dades estadístiques 
     a un quadre de comandament integral com a mecanisme 
     de seguiment per a la presa de decisions
● Actualitzar el Reglament del Servei de Biblioteques 
     i la Normativa de préstec

3.4.3. Formar el personal 
en les competències necessàries 
per assolir els objectius 
estratègics

● Potenciar l’intercanvi d’experiències i millors pràctiques     
     tant en l’àmbit nacional com en l’internacional.    
● Formar en la creació i gestió de continguts en entorns 
     virtuals (tecnologies mòbils, xarxes socials, etc.)

3.4.4. Donar visibilitat 
a les actuacions i als resultats 
del Servei de Biblioteques

● Valorar els resultats de les biblioteques en relació 
     amb la missió de la Universitat.
● Redissenyar la manera de comunicar els resultats del Servei     
     (memòria, dades al web, etc.)
● Difondre les bones pràctiques de les biblioteques de la UAB 
     (articles, presentacions a fòrums professionals, etc.)

Indicadors
● Nombre d’accions de millora
● Percentatge d’acompliment dels objectius anuals
● Nombre de procediments i d’instruccions de treball revisats
● Hores de formació per persona i any
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Cal retre comptes periòdicament dels avenços 
en l’assoliment dels objectius del Pla i ser capaços 
d’adaptar el Pla a les circumstàncies d’un entorn 
que evoluciona ràpidament.

Després de més de vint anys de gestió per objectius, 
la dinàmica d’establir-los, de determinar-ne els indicadors 
i de fer-ne el seguiment periòdic està ben consolidada 
al Servei de Biblioteques. Els objectius operatius anuals 
els proposarà el director del Servei en funció de les 
actuacions presentades en aquest pla estratègic, 
però també es tindran en compte, a l’hora d’establir les 
actuacions prioritàries de cada any, els aspectes següents:

4. SEGUIMENT, AVALUACIÓ  
I ACTUALITZACIÓ DEL PLA 

● Les indicacions de la Gerència i del Vicerectorat 
 d’Investigació
● Les propostes derivades de les revisions anuals  
 del sistema de gestió de la qualitat 
● Els recursos disponibles per assolir-les

Semestralment, es farà un seguiment de l’evolució 
dels objectius, amb control dels indicadors, i es faran 
els ajustaments necessaris.

Anualment es prepararà i difondrà un informe 
amb els avenços duts a terme.
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5. QUADRE RESUM



www.uab.cat/biblioteques

s.biblioteques@uab.cat

http://www.uab.cat/biblioteques
mailto:s.biblioteques@uab.cat



