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Acord del Consell de Govern de 21 de desembre de 2010 pel qual s’aprova 
la revisió de l’estructura del Centre de Recursos per a l’Aprenentatge i la 
Investigació (CRAI) i de la del Servei de Biblioteca i Documentació (SBiD) de 
forma que el/la cap d’Àrea de Recursos per a l’Aprenentatge i la Investigació 
assumeix la direcció del Servei de Biblioteca i Documentació i s’hi incorpora 
un adjunt/a al cap d’Àrea de Recursos per a l’Aprenentatge i la Investigació

1. integració de l’SBid al crai

El Consell de Govern de juliol del 2008 va aprovar l’estructura organitzativa del CRAI de la URV. (figura 1).

Figura 1. Estructura organitzativa del CRAI de la URV (CdG 07/08)

A més, el programa de govern, en la actuació núm.130, proposa: “Desenvolupar els CRAI i identificar 
l’SBid com el seu servei nuclear, al voltant del qual altres unitats i serveis de la universitat (ice, Sre, Sl, 
SRI-TIC, CAE) hi aporten recursos que completen i acaben de configurar el centre de recursos per a l’apre-
nentatge i la investigació.”

D’altra banda, per acord de Consell de Govern del 10 de juliol de 2010, pel qual s’aproven canvis de 
denominació i de funcions de places de PaS; la plaça de coordinador/a de crai passa a denominar-se cap 
d’àrea de Recursos per a l’Aprenentatge i la Investigació.

Per tal d’establir un marc de treball coherent amb les funcions atorgades al CRAI i a l’SBiD com a servei 
nuclear d’aquest, es proposen les actuacions següents (figura 2):
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Figura 2. Nova estructura organitzativa del CRAI

el/la cap d’àrea de recursos per a l’aprenentatge i la investigació assumeix la gestió del Servei de 1. 
Biblioteca i Documentació (SBiD) i la coordinació del CRAI.

transformar l’actual plaça de cap de l’SBid a una plaça d’adjunt/a al cap d’àrea del crai. 2. 

Transformar les actuals places de coordinador/a de Biblioteca de Campus a coordinador/a de CRAI 3. 
de campus a mesura que s’implantin els crai en els diferents campus.

Per atendre correctament la descentralització de les adquisicions i catalogació del Servei de Bi-4. 
blioteca i Documentació, que es concretarà en un futur Consell de Govern, es porten a aprovació 
la creació de dues places de PaS, integrades a la Secció de continguts del dit Servei i són les 
següents:

A2 18 Ajudant de Biblioteca• 

Tècnic/a mitjà/ana de Biblioteca, grup II per cobrir les necessitats en la implementació del • 
repositori d’objectes digitals


