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Introducció 

 

Un dels objectius més rellevants del darrer període de govern ha estat la introducció de 

la cultura de qualitat i la planificació estratègica en l’àmbit de la gestió. Per aconseguir-

ho, el programa de govern preveia elaborar i portar a la pràctica un pla d’actuacions de 

gestió de la URV, que complís la doble funció d’establir els objectius, organitzant i aclarint 

les tasques que s’havien de fer, i servir de vehicle d’informació a la comunitat 

universitària, de manera que l’activitat en aquest àmbit fos més transparent. Aquesta 

voluntat, reforçada pel context de crisi en què viuen les universitats catalanes i de 

l’Estat, que ha posat en relleu la necessitat de millorar les eines de planificació i 

coordinació de les estructures de gestió universitària, s’ha traduït en l’impuls i 

desenvolupament d’un projecte singular, el Pla de millora de la gestió 2011-14.  

El Pla, presentat al Consell de Govern l’abril de 2011, ha estat la base perquè la Gerència 

hagi pogut coordinar la primera línia de gestió amb responsabilitat transversal sobre tots 

els aspectes de la gestió universitària.  

En el document es recullen les principals actuacions en l’àmbit de la gestió, que provenen 

del programa de govern de l’equip de direcció i dels projectes de les diferents àrees per a 

la millora organitzacional.  

 

El Pla de millora de la gestió de la URV per al període 2011-14,  

dóna resposta a la necessitat i voluntat de la Universitat  

de millorar, modernitzar i fer més eficient i sostenible la gestió universitària 
 

Amb el Pla de millora s’han aconseguit dos objectius principals: donar visibilitat a les 

actuacions per millorar la gestió universitària i millorar la coordinació de les estructures 

de gestió. Al mateix temps, l’alt grau d’avenç de les fites també demostra que tot i el 

context, amb esforç i dedicació de la comunitat universitària, els objectius de millora es 

poden aconseguir. Així, s’han pogut executar accions complexes que involucren diferents 

serveis i unitats que han de treballar de forma coordinada per assolir un objectiu comú.  

D’altra banda, la millora de la coordinació interna ha permès avançar més ràpidament i 

amb més eficàcia a l’hora d’implantar mesures de reorganització i reestructuració 

d’unitats i processos de gestió, dissenyades per fer front als reptes de l’actual context 

econòmic i social de la Universitat, com és el cas del Pla d’actuació econòmica.  

S’ha millorat la rendició de comptes i s’ha incrementat la visibilitat interna i externa dels 

projectes relacionats amb la gestió i els serveis i els seus resultats. Aquest aspecte ha 

actuat com a impuls important per a la disseminació de les bones pràctiques detectades. 
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Objectius del Pla 

1

2

3  

 Disposar d’un full de ruta que englobi totes aquestes planificacions i 

desenvolupaments puntuals per tal de dibuixar la línia a seguir. 

1

2

3
 

 Explicitar i fer públics els objectius que la URV persegueix assolir en 

l’àmbit de la gestió i  traslladar els objectius de l’equip de govern a 

l’equip que els ha de gestionar. 

1

2

3
 

 Reordenar tot el que ja s’està fent i completar l’estratègia de qualitat 

i d’actuació de la URV en l’àmbit de la gestió, a través d’un document 

senzill de fàcil lectura i seguiment. 

1    

2    

3    
 

 Millorar la coordinació entre els responsables de la primera línia de 

gestió de la Universitat. 

 

 

 

Característiques del Pla 

 El pla de millora està organitzat amb eixos, objectius i actuacions.  

 Per cada actuació es descriuen els responsables, els terminis i els recursos assignats.  

 És un document viu, que va incorporant i revisant accions en el marc del seguiment 

anual, en funció del desenvolupament dels objectius i de la situació de la URV. 

 Respon a les directrius del programa de govern i al pla de treball de la Gerència. 

 Les actuacions incloses en el Pla de millora són la suma de les actuacions dels 

diferents vicerectorats. 

Directrius i 
compromisos

Accions concretes que 
s’han de desenvolupar per 
assolir els objectius fixats

Fites generals que es
marquen sobre els
àmbits de millora 

Programa

de govern

+ Pla treball 

Gerència

Objectius ActuacionsEixos

Àmbits generals
de millora

Fites anuals
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 S’ha organitzat de manera transversal, amb la tots els comandaments de gestió de la 

URV i la FURV, amb la composició següent: 

• Cap d’Àrea d’Infraestructures

• Cap d’Àrea CRAI

• Coordinador d’Organització

• Coordinadora de Planificació 
Econòmica

• Coordinador de les TIC

• Cap del Gabinet de Comunicació

• Vicegerent

• Vicesecretària

• Coordinador de la Unitat de 
Programació i Sistemes 
d’Informació

• Coordinadora de la Unitat de 
Qualitat i Planificació

Docència

• Cap del Gabinet del Rector

• Director executiu CEICS

I+D+I

• Cap d’Àrea de Docència

• Directora del CFP

Organització i Recursos

• Cap d’Àrea d’Investigació, Transferència i Innovació

• Directora del CTTI

3a Missió
 

 S’ha estructurat i sistematitzat la recollida d’informació de les actuacions i el 

seguiment que se n’ha fet durant un any. Al llarg dels seguiments trimestrals, els 

responsables de les actuacions n’han coordinat la implantació i n’han retut comptes 

del desenvolupament. Aquest sistema ha demostrat ser una manera àgil de fer front a 

les incerteses i contingències de l’actual context econòmic i social, ja que ha facilitat la 

replanificació, revisió i adaptació de les actuacions a mesura que ha estat necessari i 

complir els objectius. Anualment, s’ha fet un seguiment, en el marc del Consell de 

Govern, del grau d’avanç en la implementació del Pla i dels principals resultats 

aconseguits. 

CdG Abril 2011 
Informació Pla

Programa de 

govern 

2010 – 2014 

Pla de treball 

de la 

Gerència 

Pla 
d’actuacions
2011 – 2014

2011 20142012 2013

Informe 
d’acompliment

del Pla

1r Informe 
anual de 

seguiment

Primer CdG 2012
Tancament any i 
revisió del Pla per 

l’any següent

2n Informe 
anual de 

seguiment

Últim CdG  
legislatura 2014 
Tancament Pla

S S S S S S S S S

Pla de 

treball de 

la Gerència 

Pla de 

treball de 

la Gerència 

G F M A M J J A S O N D G F M A M J J A S O N D G F M A M J J A S O N D G F M A M J J A S O N D

S Seguiment intern en el marc de les reunions de Gerència

Primer CdG 2013
Tancament any i 

revisió del Pla per l’any 
següent

S S
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Eixos i objectius estratègics del Pla de Millora de la gestió 2011-14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eixos Objectius Estratègics 

Eix 1. La qualitat i l'eficiència 

com a eix central de la gestió 

 

 Implantar i consolidar sistemes de gestió de qualitat 

 Millorar l’eficiència dels processos i les unitats de 

gestió 

 Implantar una gestió acadèmica més eficient i 

adaptada a l'EEES i una estratègia de formació 

d’acord a la nova realitat universitària 

 Implantar una nova gestió pressupostària 

 Acostar-se a les necessitats dels processos de gestió 

de centres i departaments 

Eix 2. L’administració 

electrònica, la nova manera de 

relacionar-se amb la ciutadania 

 

 Desplegar l’administració electrònica 

Eix 3. Estructures de servei  

integrals i més properes a 

l'usuari 

 

 Desplegar el suport a l'aprenentatge i la investigació 

al segle XXI: implantar el model de CRAI de la URV 

 Implantar un nou model de gestió de la recerca i la 

transferència  

 Fomentar les estructures de campus 

 Incorporar la FURV en els processos i eines de gestió 

de la Universitat  

Eix 4. Desenvolupament de 

sistemes integrals de les TIC i 

d'informació institucional 

 

 Definir i implantar l'estratègia de TIC de la URV 

 Millorar els serveis TIC als usuaris 

 Reforçar la visió transversal de la informació 

mitjançant els sistemes d'informació 

Eix 5. Les persones com a 

principal actiu de la URV 

 

 Avançar en el desenvolupament dels recursos 

humans 

 Establir programes de fidelització 

Eix 6: Ajudar a construir una 

universitat sostenible 

 

 Implantar una gestió d'infraestructures i de recursos 

materials moderna i sostenible 

 Revisar i completar l'estratègia de rendició de 

comptes, visibilitat i promoció de la URV i els seus 

ens vinculats 

 Implantar una estratègia econòmica sostenible 
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Resultats aconseguits 

 

Resultats globals 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La valoració dels resultats del Pla de Millora és positiva. Del total de 142 actuacions 

que finalment s’han iniciat, 86 (un 61%) s’han completat al 100%, 38 (28 %) 

continuen en desenvolupament en el moment del tancament.  El grau d’assoliment 

mitjà de les actuacions ha estat del 85,2%. 

 

 

Grau d’implantació de les actuacions 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La descripció de les actuacions, els responsables de portar-les a terme  i l’estat de 

l’actuació en el moment de tancament del Pla es troben en l’annex d’aquest document. 

Assoliment de les fites anuals 

A banda de l’estat d’implantació de les actuacions, també s’ha fet el seguiment del 

percentatge d’assoliment de les fites anuals. 

Assoliment anual

77,0%
Assoliment anual

78,8%
Assoliment anual

72,0%
Assoliment anual

84,1%

Fites assolides

31
Fites assolides

36
Fites assolides

21
Fites assolides

40

2011 2012 2013 2014

 

84 Actuacions plantejades  92 103 81 

Implantades  

En desenvolupament  

16 

49 

Desestimades  16 

16 

71 

2 

18 

76 

4 

36 

38 
 

7 

40 noves 29 noves 

2011 2012 2013 2014 

0 noves 

84 Actuacions inicials  

69 Actuacions noves  

Total actuacions definides 153 

Total actuacions amb seguiment  142 

Actuacions agrupades o separades en 
actuacions individuals 

11 
 

86 ACTUACIONS 
IMPLANTADES 

 

(El 61% de les actuacions 
s’han implantat) 



Pla de millora de la gestió de la URV 2011-14 

 

9 

9 

 

EIX 1. LA QUALITAT I L'EFICIÈNCIA COM A EIX CENTRAL DE LA GESTIÓ 

El primer dels eixos d’actuació s’orientà a situar la qualitat com a eix central de la 

gestió. Per aconseguir-ho un objectiu clau ha estat la implantació de sistemes de 

gestió de la qualitat, que a llarg termini facilitin l’acreditació del model de gestió de la 

universitat. En aquest període s’han obtingut les certificacions de qualitat en tres 

àmbits: Centre de recursos per l’Aprenentatge i la Investigació (CRAI), la Unitat de 

Gestió Administrativa Descentralitzada (UGAD) i el procés de matrícula de grau. En 

aquest darrer àmbit, es perseguia la plena adaptació de la gestió acadèmica a les 

necessitats de l’EEES i del model organitzatiu de la URV, avaluant la implantació 

d’estructures de gestió centralitzades per campus, així com la gestió centralitzada de 

beques i ajuts. 

En aquest context, la URV tenia també com a objectiu avançar cap a una nova gestió 

pressupostària, amb la implantació de la comptabilitat analítica, la introducció 

d’indicadors de resultats en el pressupost per programes i l’estudi de nous models de 

finançament per a centres i departaments que promoguin les agregacions 

estratègiques. 

 

 

Sistemes de gestió de la qualitat  

El disseny i posterior implantació d’un sistema de gestió de la qualitat estructurat en  

processos transversals de suport i estratègics que tenen una base comuna per a totes 

les unitats i uns processos claus propis per cada unitat, ha permès aconseguir la 

certificació en base els requisits de la norma ISO 9001 als serveis i unitats 

administratives següents:  

Abast de la certificació ISO 9001  

CRAI: Gestió de recursos i la prestació de serveis de 

suport a l’aprenentatge, la recerca, la docència i la 

Tercera Missió:  

‐ Atenció i informació a l’usuari.  

‐ Gestió de recursos documentals.  

‐ Disseny i impartició d’accions formatives.  

‐ Suport a l’investigador.  
‐ Suport a la docència i l’aprenentatge.  

‐ Gestió dels espais i equipaments.  

UGAD: Gestió integral dels projectes de recerca de la 

URV, des de la sol·licitud fins a la seva justificació. 

SGA: Matrícula de grau, per les activitats de: 

‐ Planificació i organització general de la matrícula. 
‐ Recursos per a la matrícula. 

‐ Difusió de la informació als estudiants. 

‐ Canvis acadèmics i econòmics, i adequació del 

sistema informàtic. 

‐ Execució de la matrícula. 

 

En el marc de la implantació de sistemes de gestió de la qualitat s’han 

assolit diferents fites en els serveis, com l’elaboració de les cartes de 

serveis segons requeriments de la norma UNE 93200:2008, la 

documentació i millora dels processos i la implantació d’objectius i 

indicadors de qualitat. 

 S’ha implantat la carta a tots els serveis i en tots els punts de 

prestació del CRAI.  

 Elaborada i publicada la carta de serveis de la UGAD. 

MAPA  DE  PROCESSOS  

DELS  SERVEIS  I  UNITATS  ADMINISTRATIVES

Desenvolupament, 
revisió i millora

Planificació

Procés 3Procés 1 Procés 2

Gestió de 
recursos 
humans

Gestió de la 
qualitat

Compres i 
recursos 

econòmics

Gestió de la 
formació

Gestió de les 
TIC

Gestió 
integral dels 

edificis

Satisfacció 
de l'usuari

R
E
Q

U
I
S

I
T
S

 
U

S
U

A
R

I
S

U
S

U
A

R
I
S

 
S

A
T
I
S

F
E
T
S

Processos estratègics

Processos clau

Processos transversals
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Al febrer de 2014 el Centre de Transferència de Tecnologia i Innovació (CTTi) de la 

Fundació URV ha renovat la certificació de les normes UNE-EN-ISO 9001:2008 i UNE 

166002:2006. Ambdues certificacions acrediten l’establiment d’un sistema de gestió 

integrat de la qualitat i de gestió de l’R+D+I. Aquest sistema integrat aporta un valor 

afegit a la gestió dels projectes de transferència de tecnologia d’R+D+I que realitzen 

els investigadors de la URV i permet consolidar la imatge empresarial del CTTi, així 

com la seva Competitivitat entre les entitats del sector en l’àmbit nacional, estatal i 

internacional. El Centre de Formació Permanent disposa també d’un sistema de gestió 

de la qualitat certificat amb la norma ISO 9001 pel disseny, gestió i avaluació 

d’accions formatives de formació permanent i la darrera auditoria externa de 

renovació de la certificació s’ha realitzat també al febrer de 2014, amb resultats molt 

positius. 

Millora de l’eficiència dels processos 

La revisió dels processos de l’àmbit de la gestió acadèmica han permès fer-la més 

eficient i adaptada  a l’EEES. En aquest sentit s’han regulat i definit procediments per: 

- Obtenir l’acreditació dels programes acadèmics seguits per l’estudiant. 

- Gestionar els màsters interuniversitaris. 

- Implantar els processos de gestió acadèmica autònoma al CTE. 

- Resoldre homologacions de títols estrangers de màster i doctorat. 

- Gestionar els expedients dels estudiants de mobilitat. 

- Desenvolupar un sistema d’ordenació i gestió de les pràctiques curriculars. 

- Organitzar l’aplicació d’exempció de preus de Màster Universitari i Doctorat, 

corresponents a beques i ajuts 

- Preparar el sistema d’automatrícula de màster i doctorat en anglès i castellà. 

- Implantar la nova regulació en l’àmbit d’actuació de la gestió acadèmica. 

- Establir normatives de regulació de l'obtenció del SET dels màsters universitaris 

i l'homologació dels títols de Màsters universitari i Doctorat obtinguts en 

universitats estrangeres. 

Pel que fa als estudiants, s’han revisat i simplificat els tràmits 

administratius més freqüents, i això n’ha facilitat la gestió tant 

als estudiants com a les secretaries que els ofereixen:  

- Certificat acadèmic personal. 

- Certificat acadèmic oficial. 

- Vídeo tutoria per a donar suport a l’automatrícula de Màster universitari. 

En l’àmbit de l’orientació professional, el Centre d’Atenció als Estudiants (CAE), amb la 

col·laboració de diversos serveis de la URV, ha elaborat la Guia d’orientació per a 

l’ocupació, amb l’objectiu de facilitar recursos als estudiants en el procés d’inserció 

laboral i per afrontar l’activitat professional. 

[http://www.urv.cat/serveis_universitaris/orientacio_professionals/index.html] 

 

 

 

http://www.urv.cat/serveis_universitaris/orientacio_professionals/index.html
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Constitució 

espanyola

Article 18

Estatut

d'autonomia  
de Catalunya

Article 31

Reglament

(LOPD)

Reial decret

1720/2007

LOPD

Llei orgànica 

15/1999

saber qui té informació

sobre nosaltres

quina  és aquesta 

informació

d'on prové

per a quina finalitat es 

tenen les dades

a qui es faciliten

S’ha continuat el desplegament de la Llei 

Orgànica de Protecció de Dades (LOPD), 

amb la posada en marxa del Document 

de Seguretat, i la posterior Auditoria 

Biennal de protecció de dades que ha 

finalitzat amb una valoració satisfactòria 

de part dels auditors.  D’altra banda, en 

aquest mateix àmbit,  s’han portat a 

terme dues auditories de l’Autoritat 

Catalana de Protecció de Dades que 

també  amb una avaluació favorable. 

En l’àmbit de la recerca, s’ha reorganitzat els processos d’avaluació del procés de 

priorització del Personal Investigador en Formació (PIF) dels grups de recerca i s'ha 

elaborat una proposta  de modificació del sistema d'avaluació de revistes dels àmbits 

de Ciències Socials i Humanitats. La proposta implica la substitució del llistat URV 

d'avaluació de revistes d'aquests àmbits pel sistema Carhus + Plus (versió 2010). 

S’ha implantat el nou model de contracte programa (CP)- 

basat en indicadors- amb centres docents, departaments, 

centres de recerca propis i grups de recerca reconeguts, 

com a instrument de gestió i millora de la qualitat per al 

desenvolupament de la planificació estratègica de les 

unitats. El conjunt de les unitats beneficiàries per al 

període 2009-2013 ha aconseguit una mitjana del grau 

d’assoliment dels objectius superior al 90%. 

Finalment, en l’àmbit de transferència de coneixement, per una 

banda s’ha creat el Centre Internacional de Congressos 

Catalunya Sud, impulsat per la URV i la Diputació de 

Tarragona, amb l’objectiu de contribuir al desenvolupament de 

Catalunya Sud com a regió del coneixement, mitjançant la 

promoció i organització de congressos d’àmbit nacional i 

internacional, vinculats a la producció científica i la innovació, en 

el marc del Campus d’Excel·lència Internacional Catalunya Sud 

(CEICS). Per l’altra, s’ha posat en marxa la plataforma 

d’emprenedoria URV Emprèn, amb el propòsit de millorar la coordinació entre totes 

les institucions i agents del territori que duen a terme tasques en aquesta línia, 

unificant objectius i optimitzant els recursos disponibles. La URV Emprèn integra en un 

marc estructural únic l’activitat que actualment desenvolupen la Càtedra sobre el 

Foment de l'Emprenedoria i la Creació d'Empreses i la Unitat de Valorització de la URV 

(ubicada al Centre de Transferència de Tecnologia i Innovació de la FURV). 
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2011

Ingressos URV

Reducció  despeses

Despeses personal

2012

Ingressos 
Generalitat

Reducció despeses

Despeses induïbles

2013

Reduccions 
addicionals

EQUILIBRI 
PRESSUPOSTARI 

ESTRUCTURAL

Equilibri pressupostari 

En aquest àmbit per una banda, el Consell de Govern de 23 de febrer de 2012 va 

aprovar el seguiment i revisió del Pla d'actuació econòmica (PAE) 2011-13 aprovat el 

27 d'octubre de 2011.  En aquest seguiment del PAE, es va fer una rendició de 

comptes de l'any 2011 i el pla d'actuacions previstes per a l'any 2012.  Per l’altra 

banda, s'ha fet un anàlisi tècnic que ha comportant un ampli conjunt de simulacions 

amb totes les partides que formen part del pressupost per tal de confeccionar un 

pressupost 2013 amb equilibri pressupostari, actuant tant en l'àmbit dels ingressos 

com de les despeses. 
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EIX 2. L’ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, LA NOVA MANERA DE RELACIONAR-

SE AMB LA CIUTADANIA 

L’evolució de les tecnologies de la informació han portat una segona revolució en 

l’administració pública, només comparable amb el que va suposar la introducció dels 

ordinadors a la gestió. Aquesta revolució és la e-administració, la nova manera de 

relacionar-se amb els ciutadans.  La possibilitat de fer els tràmits administratius de 

manera telemàtica, amb transparència sobre l’estat de tramitació, representa un canvi 

important de cara als ciutadans i també suposa un canvi organitzatiu a la Universitat 

per adaptar-s’hi.  Alguns dels objectius que es van plantejar en aquest eix són la 

implementació dels tràmits electrònics i el complert desplegament de la Seu 

Electrònica. L’àmbit documental també ha d’evolucionar, amb la definició i 

implementació dels expedients electrònics i de la gestió documental associada als 

mateixos, i l’obertura del repositori d’objectes digitals que permetrà emmagatzemar la 

producció de la comunitat universitària, aconseguint la visibilitat que la nostra 

universitat necessita.  

 

 

Pel que fa al desplegament de l’Administració 

electrònica, s’han completat els serveis i la 

informació disponibles a la seu electrònica 

amb l’obertura del Registre Telemàtic, el Full 

Oficial i el Tauler d’Anuncis. 

[https://seuelectronica.urv.cat] 

S’ha començat a desplegar la certificació 

digital per als estudiants. Des del curs 2013-

14 es distribueix el carnet amb certificació per 

a tots els estudiants de nou accés.  

En l’àmbit de la gestió de documentació institucional, la URV ha definit un nou quadre 

de classificació documental. Es tracta d’una eina de gestió flexible que identifica els 

documents generats de forma inequívoca i constant al llarg de tota la seva vida 

administrativa i aporta transparència, eficiència i seguretat a la gestió. El quadre de 

classificació s’ha construït a partir del mapa de funcions i activitats que du a terme la 

Universitat i estableix una estructura jeràrquica i lògica dels documents que 

l’organització genera, responent a processos transversals, independentment de la 

unitat que els emet i del suport emprat, de manera que s’ha convertit en una eina 

fonamental en la gestió electrònica documental. 

S’ha implantat el repositori d’objectes digitals de la URV. Les col·leccions actualment 

obertes són treballs final de grau i de màster i articles de producció científica.  

L’èxit de les proves pilot de votació electrònica ha comportat la 

modificació del Reglament electoral per tal d’adequar-lo a la 

votació electrònica com a mitjà habitual de participació en els 

processos electorals de la URV. 
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EIX 3. ESTRUCTURES DE SERVEI INTEGRALS I MÉS PROPERES A L’USUARI 

Seguint la mateixa estratègia, el tercer eix d’actuació del Pla ha de portar la 

Universitat cap a un suport a l'aprenentatge i l’RDI adaptat a les noves necessitats i 

més proper a l'usuari. Els Centres de Recursos de l’Aprenentatge i la Investigació 

(CRAI) es van començar a implementar a la URV amb l’obertura del primer CRAI al 

Campus Catalunya, i ha estat en aquest període quan s’han consolidat com el 

model de referència dels diferents campus de la universitat, assolint al mateix 

temps la completa integració del Servei de Biblioteca i Documentació a l’estructura 

del CRAI. Quant al suport a la gestió de la recerca, la creació de noves estructures 

de gestió és el punt central dels importants canvis  que s’han d’implementar. 

D’altra banda, les UGAD neixen per una necessitat de descentralitzar la gestió i 

apropar-la als grups de recerca. Aquestes noves unitats, amb capacitat resolutiva, 

han de ser un punt de referència en la gestió, on els tràmits comencin i acabin, al 

mateix temps que ha de permetre millorar la eficiència mitjançant la reducció de 

terminis i una major i més complerta informació de l’estat dels projectes de 

recerca.  

 

 

Desplegament dels CRAI 

En aquest període s’ha desplegat, en els diversos campus de la URV, els CRAI com 

a servei únic que s’estructura en unitats coordinades amb l’objectiu d’oferir un 

servei proper i adequat a les necessitats dels usuaris de cada campus.  

 

2011: CRAI Sescelades i CRAI campus Terres de l'Ebre  

 

2013: CRAI Vila-seca i serveis de CRAI a la biblioteca del campus 

Bellissens i a la biblioteca de la Facultat de Medicina i Ciències de 

la Salut. 

 

2014: CRAI  Baix Penedès 

Lligat al desplegament dels CRAI, s’ha completat la integració de l’estructura del 

Servei de Biblioteca i Documentació al CRAI. Així doncs s’ha revisat el catàleg de 

llocs de treball del CRAI/SBiD i s’ha modificat el reglament. També s’ha aprovat la 

política sobre els recursos d’informació del CRAI, de manera que pal·lia una 

mancança que calia esmenar, sobretot arran de la certificació del CRAI. Té com a 

principal objectiu preservar la col·lecció de referència i prioritza els recursos 

electrònics, sempre que sigui possible. També estableix els criteris bàsics per 

distribuir el pressupost a l’hora d’adquirir recursos d’informació, regula els criteris 

per seleccionar i comprar recursos d’informació, defineix la tipologia dels recursos, i 

regula la gestió dels donatius, dels intercanvis i l’avaluació de la col·lecció i 

expurgació. 
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Estructures de campus 

La Universitat ha dut a terme un conjunt d’actuacions alineades amb el foment 

d’estructures de campus que permeten aplicar economies d’escala i impliquen una 

millora en l’eficiència de la gestió, com ara l’Oficina Logística de Campus i la Unitat 

de Gestió Administrativa Descentralitzada (UGAD).  

La nova unitat Secretaria de Gestió Acadèmica de Campus ha iniciat el seu 

funcionament i ha implicat la  reestructuració de les secretaries de centre en la 

Secretaria de Gestió Acadèmica de campus.  El centre del projecte se situa en la 

millora dels serveis dirigits als estudiants i apropar-los el suport durant tot el 

recorregut acadèmic de l’expedient, que s’inicia en el moment que s’incorporen a la 

Universitat i finalitza quan obtenen el títol.  

Pel que fa a la UGAD, aquesta unitat es troba en marxa i s’han començat a 

automatitzar certs processos. També cal destacar la revisió dels processos de 

recollida i control de la documentació per als expedients dels projectes de recerca.  

Altres estructures 

S’ha redefinit l'Oficina Tarragona Regió del Coneixement com una unitat de 

suport per a la captació de recursos per la R+D+i, promoguda pel Campus 

d’Excel·lència Internacional Catalunya Sud (CEICS) i la Diputació de Tarragona, 

amb la finalitat de donar resposta a la nova orientació i als reptes que plantegen els 

programes europeus per al període 2014-20. La nova unitat parteix de l’expertesa 

adquirida per l’Oficina i coordinarà els esforços de tots els agents del territori, tant 

els de la mateixa Universitat i la FURV com els que formen part del CEICS i l’entorn 

empresarial, a fi de potenciar el treball en xarxa i aprofitar sinergies per reforçar i 

facilitar la captació de fons per a l’R+D+I, i alhora contribuir a la construcció sòlida 

d’un sistema d’innovació territorial de la Catalunya Sud.  

També en el marc del CEICS, s’ha consolidat el Hub 

d’innovació com a espai únic de co-creació i co-innovació 

que combina adequadament persones, mètodes, 

instruments i recursos generant una dinàmica d’activitat i 

una cultura de pensament i acció innovadores i 

transformadores. Durant aquest últim període, el Hub ha 

realitzat diverses activitats, especialment per a joves científics i estudiants de grau i 

postgrau i ha buscat traslladar la seva potencialitat als diferents actors socials i 

empresarials del Territori.   
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EIX 4. DESENVOLUPAMENT DE SISTEMES INTEGRALS DE LES TIC I 

D’INFORMACIÓ INSTITUCIONAL 

L’evolució i millora dels processos de la gestió universitària va necessàriament 

lligada al desenvolupament d’un sistema integral de les TIC i un sistema 

d’informació institucional orientats a donar servei a totes les missions de la 

Universitat. Alguns dels objectius plantejats van ser l’establiment del pla director de 

Tecnologies de la Informació i el de seguretat informàtica, el redisseny i 

reestructuració de la web i la intranet dins del desplegaments de la estratègia de 

presència i major visibilitat de la URV a internet, o l’adopció de la intranet com a 

escriptori de treball dels empleats de la Universitat. Pel que fa al sistema 

d’informació, és necessari reforçar l’accés dels òrgans de direcció, continuar 

desplegant els diferents àmbits funcionals amb la incorporació del de gestió 

econòmica, reforçar la visió transversal de la informació, completar el procés 

d’integració de dades de RDI i consolidar el model de dada única. 

 

 

Durant el 2013 s’ha avançat en la implementació d’una de les principals previsions 

del Pla director de la presència a Internet de la URV, la presència de la URV a les 

xarxes socials.  

S’han activat comptes institucionals 

a Twitter, Facebook, You Tube i 

Vimeo i comptes de divulgació de la 

ciència en els mateixos canals. En 

paral·lel, s’ha elaborat una guia de 

recomanacions per a la gestió dels 

comptes oficials de la Universitat a 

les xarxes socials i diverses guies 

bàsiques per a les xarxes més 

habituals. L’objectiu és establir 

procediments per fer confluir l’estil i els criteris d’actuació dels comptes existents en 

diferents unitats i serveis. Com a resultat, es preveu potenciar la comunitat 

universitària a través de la comunicació i la relació entre els seus membres, i també 

amb l’entorn social i econòmic. El desplegament de les xarxes socials ha estat la 

primera concreció del Pla director elaborat l’any 2012, que serveix de guia per 

revisar les eines web i TIC disponibles a la Universitat i es va fent progressivament 

en funció de les necessitats i els recursos disponibles. 
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Pel que fa al sistema d’informació 

institucional, s’han definit actuacions 

específiques en diversos àmbits amb la 

finalitat de reforçar-hi l’accés dels òrgans 

de direcció. Així doncs, s’ha fet una 

detecció de necessitats i s’han elaborat els 

informes per la posterior explotació de 

dades.   

En l’àmbit del CEICS s’ha desenvolupat i sistematitzat un sistema d'indicadors que 

mesuri l'evolució del CEICS en les seves dimensions i àmbits d'especialització, a 

partir del marc de cooperació establert amb els agents promotors del CEICS. 

En l’àmbit de la docència s’ha implantat l’eina portafolis electrònic. Un sistema 

d’informació que recull l’activitat de l’estudiant en el seu procés d’aprenentatge. Per 

facilitar el seu ús s’ha posat a disposició dels estudiants un vídeo explicatiu. 

[http://www.urv.cat/estudis/serveis_virtuals/eportafoli.html] 
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EIX 5. LES PERSONES COM A PRINCIPAL ACTIU DE LA URV 

Considerar les persones com a principal actiu de la URV fa que hi hagi objectius que 

també significaran avenços importants en l’àmbit dels recursos humans dins la 

organització.  

 

En l’àmbit organitzatiu s’ha avançat cap a la modernització de la gestió i la recerca 

de l’eficiència, amb la revisió de les fitxes de lloc de treball, la revisió de normatives 

que afecten el PAS i la definició i aprovació del Manual d’estructura organitzativa 

del PAS.  

El Manual d’estructura organitzativa és una nova eina de gestió organitzativa 

del PAS de la URV, que permetrà l’adaptació a les noves formes de treball, 

planificació i organització dels recursos humans. Es tracta d’un document ordenat, 

complementari a altres eines de gestió de recursos humans, que recull de manera 

sistematitzada tota la informació relativa a la definició funcional dels llocs de treball 

del PAS a la URV i les estructures organitzatives bàsiques de l’organització. Així, 

doncs, esdevé una eina bàsica per gestionar una part dels recursos humans de la 

URV, el PAS, amb un conjunt d’elements integrats i cohesionats. 

Manual 
Estructura 

Organitzativa 
del PAS

Descripcions 
de lloc de 

treball (DLT)

Competències

Fitxes 
d'unitat

Relació de 
llocs de 
treball

Organigrames

 

Pel que fa al programa Amics i Amigues de la URV, pensat per reforçar els 

lligams de pertinença amb les persones que tenen o han tingut relació amb la 

Universitat, en el darrer any ha experimentat un creixement marcat per una 

acceptació progressiva de part de la societat. S’hi ha incorporat nous usuaris i els 

membres més antics han renovat la condició d’amic o amiga. Dos anys després 

d’implantar-se, el programa es continua desenvolupant i actualitzant per respondre 

a les necessitats dels usuaris. 
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EIX 6. AJUDAR A CONSTRUIR UNA UNIVERSITAT SOSTENIBLE 

El darrer eix del Pla tenia com a objectiu avançar en la construcció d'una universitat 

sostenible. Les actuacions d’aquest eix comprenen tots els àmbits de la gestió 

d’infraestructures i recursos materials, on s’inclou el disseny d’un Pla Integral de 

manteniment de la URV i continuar en el procés de medi ambientalització de la 

Universitat desplegant el Pla de medi ambient. També s’inclouen les actuacions 

encaminades a difondre el coneixement a la societat. 

 

Gestió d’infraestructures 

      
 

 Campus Terres de l’Ebre. El curs 2011-12 s’inicià l’activitat en aquest campus amb 

una superfície construïda de 9.835 m2 i una capacitat per a 1.000 persones. 

 Unitat docent de la Facultat de Medicina i Salut al nou hospital. Durant el 

darrer any s’han adequat les instal·lacions de la unitat docent de la Facultat de 

Medicina i Ciències de la Salut al nou Hospital Universitari Sant Joan de Reus. S’han 

equipat amb mobiliari catorze aules de diferent capacitat (entre 24 i 108 alumnes), la 

unitat s’ha dotat amb equipaments multimèdia i s’han habilitat espais de biblioteca, 

aula d’informàtica i laboratori d’habilitats. 

 Escola Tècnica Superior d’Arquitectura.  El nou edifici té una superfície de 5.104 

m2 útils i acollirà un màxim de 278 estudiants. S’hi iniciaran les activitats al setembre 

de 2011. 

 Ampliació de la Facultat de Turisme i Geografia. La inauguració del curs acadèmic 

2013-14 a la facultat de Turisme i Geografia es va acompanyar per la finalització de 

les obres d’ampliació de la Facultat. L’edifici actual té una superfície construïda de 

3.000 m2. 

 Urbanització del campus Bellissens. Aquesta actuació preveu la urbanització i 

dignificació dels espais oberts del campus, resol el trànsit de vianants i de serveis 

entre els edificis i condiciona els espais que en el futur acolliran les edificacions 

pendents. L’execució d’aquesta obra, que ha tingut retards importants causats per la 

necessitat d’introduir millores en la relació entre el campus i la ciutat. Durant el primer 

trimestre de 2014 l'obra ha avançat a ritme considerable. 

 

 

 

 

 



Pla de millora de la gestió de la URV 2011-14 

 

20 

20 

Pla de medi ambient de la URV 

Pel que fa al medi ambient, les actuacions previstes estaven alineades amb el compromís 

de la institució de desenvolupament sostenible recollit en el Pla de medi ambient (2011-

15). La finalitat del Pla de medi ambient és incorporar els objectius ambientals en la 

gestió diària de la institució i, com a objectiu central, s’ha fixat reduir un 20% les 

emissions de gasos amb efecte hivernacle (GEH) en quinze anys (2005-20). 

 

Mitjançant la posada en funcionament d’una pàgina web específica de medi ambient de la 

URV es fan públics a tota la comunitat universitària de les actuacions previstes en aquest 

àmbit, així com els resultats aconseguits. [http://www.urv.cat/mediambient/] 

Entre els resultats aconseguit destaquen: 

 Estalvi energètic: desplegament del pla d'estalvi energètic amb resultats molt 

significatius, un cop implantat el sistema de monitorització dels consums elèctrics. 

En termes econòmics, l’estalvi energètic assolit el 2013 ha estat de 44.000 €. 

 Mobilitat: entre les accions de mobilitat es troba la campanya per fomentar l’ús 

del transport públic; bici solidària; aparcaments de bicicletes als campus; 

convenis amb Renfe, la posada en marxa plataforma fesedit que fomenta la 

compartició del cotxe mitjançant una aplicació web i la realització d’una enquesta 

mobilitat que ha permès conèixer els hàbits de desplaçament de la comunitat 

universitària.  

 Tallers de medi ambient. S’han completat 14 tallers de les diferents modalitats 

previstes (posta a punt de bicicletes, estalvi energètic, hort al balcó i fotografia), 

amb un total de 244 participants, la meitat dels quals són estudiants i l’altra 

meitat PAS i PDI. 

 Altres línies estratègiques del pla: s’ha editat un vídeo d’animació informatiu dels 

objectius del Pla i s’ha elaborat un full de notícies sobre medi ambient de la URV i 

distribució mitjançant correu electrònic a tota la comunitat universitària difusió via 

web, notícies i xarxes socials. 

 

 

 

Eficiència i estalvi 

d'energia  i aigua            

en edificis 

Reducció de 

l'impacte climàtic               

de la mobilitat 

Comunicació del                

Pla de medi               

ambient 

Ambientalització                 

de l'organització 

Ambientalització 

curricular 
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Dimensió regional 

En la dimensió regional, cal esmentar l’actualització del Pla Estratègic de la Tercera 

Missió amb l’horitzó de 2017.  Pel al seguiment del desplegament es va incorporar un 

indicador sintètic, que s’ha situat per l’any 2012 en un 69% sobre els objectius previstos 

per al 2017, i també s’ha mesurat l’impacte econòmic i territorial de la tercera missió, de 

manera que s’ha ofert una visió global de les actuacions en aquest marc. 

S’ha millorat la gestió de la informació generada per l’activitat del Campus Extens i les 

seves antenes del coneixement. S’ha definit l’eina que ha de permetre la gestió integral 

de la documentació i informació del projecte.  

La Mesa Socioeconòmica ha estat constituïda i inscrita en el registre d’associacions, 

amb l’objectiu general d’impulsar la reflexió i iniciatives estratègiques per al 

desenvolupament del Camp de Tarragona. S’ha elaborat una pàgina web com a eina per 

situar la Mesa en un punt de referència pel que fa a les dades socioeconòmiques del 

territori. [http://www.mesacamptarragona.cat] 

Anàlisi i millora del model de captació de la URV 

Durant el 2013 la URV va encarregar la realització d’un estudi per millorar el model de 

captació de la URV i la FURV. Aquest document ha servit per definir l’estratègia de 

captació adequada que ajudi a dimensionar el públic objectiu actual i potencial de 

màster, doctorat i formació permanent de la Universitat. Les conclusions de l’estudi han 

identificat cinc grans àrees de treball a tenir en compte a l’hora de dissenyar l’estratègia 

de captació: prestigi de la marca, definició del producte, preus, canals de comunicació 

efectius i sistemàtica comercial. 

Visibilitat i rendiment de comptes 

S’ha posat en marxa la Unitat de Comunicació de la Ciència de la URV i el CEICS, 

ComCiència, amb la missió de donar a conèixer l'activitat científica generada a la 

Universitat i a les institucions que formen part del CEICS. A més, s’encarrega de divulgar 

la ciència cap a la societat. La Unitat ha estat acreditada per la Fundació Espanyola per a 

la Ciència y la Tecnologia (FECYT) i s’ha integrat a la xarxa d’Unitats de Cultura Científica 

i de la Innovació (UCC+i) de la FECYT, que pertany al Ministeri d’Economia i 

Competitivitat.  [http://www.comciencia.urv.cat/] 

Amb l'objectiu de donar coherència a la 

política d'imatge de la URV, s’ha creat una 

comissió per revisar la imatge de la URV i 

elaborar un Manual Gràfic Corporatiu. El 

primer pas, ha estat realitzar un inventari de 

la marca URV per determinar-ne els usos i definir els criteris de del Manual. En aquesta 

línia també s’ha definit la relació entre la marca URV i la marca CEICS, redefinit la web 

del CEICS. La reformulació de la web del CEICS passa per donar més importància a les 

notícies i els vídeos, la creació d'una agenda CEICS i la incorporació d'un apartat de 

projectes. [http://www.ceics.eu/]  

http://www.comciencia.urv.cat/
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Conclusions 

 

El Pla de millora de la gestió ha estat un instrument que ha permès a la URV avançar en 

la implantació de la cultura de la qualitat en l’àmbit de la gestió, ha trencat barreres en la 

coordinació de les diferents estructures de gestió i ha permès implantar una dinàmica de 

treball integrada en el funcionament diari.  

El Pla ha estat vital per adaptar la URV a la situació econòmica, millorant el rendiment de 

comptes en l’àmbit de la gestió i incrementant la visibilitat interna i externa dels 

projectes relacionats amb els serveis.  

 

El Pla ha estat un instrument útil per a la millora de les gestió de la Universitat 

que l’ha situat com a referent en el sistema universitari estatal  

 

 

 

 

 

Reflexions: el futur del Pla de Millora de la Gestió 

 

A nivell estratègic el futur del Pla passa per estendre la mateixa metodologia a tots els 

nivells de la gestió, amb la finalitat de configurar un mapa d’actuacions global de la 

Universitat per cada període de l’equip de govern. Així, es podrà avançar en la integració 

del Pla de millora amb els programes de govern i els diferents plans estratègics de la 

URV.  

A nivell operatiu s’ha de facilitar la gestió de la definició i seguiment de la implantació de 

les actuacions per part dels responsables, que permeti una explotació àgil i sincronitzada 

amb la informació provinent del seguiment de les actuacions, tot millorant la metodologia 

de re-planificació d’actuacions que permetrà una visió global de l’execució del Pla.  

 

 

 
 

 

 

             

 

 

 

 

Reconeixements 
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El Pla de millora ha estat molt ben valorat externament, ja que ha rebut diversos premis i 

distincions. Ha estat reconegut com a bona pràctica a escala nacional, estatal i 

internacional i figura actualment a: 

 l'Observatori de Bones Pràctiques de Direcció i Gestió Universitària de la Xarxa 

Telescopi de la Càtedra UNESCO de Direcció Universitària de la UPC. 

 l’Observatori de la Xarxa d'Observatoris de Bones Pràctiques de Direcció 

Estratègica Universitària a Amèrica Llatina. 

 l'Observatori Europeu per a la Gestió Estratègica de les Universitats, en el marc 

del projecte SUMUP del programa TEMPUS, que és una experiència pilot amb cinc 

països europeus. 

I ha rebut dos premis d’excel·lència en gestió: 

 Premi Universitat Europea a la Qualitat, convocat per la Universitat Europea de 

Madrid i atorgat al novembre de 2013 en el decurs de la I Jornada d'Excel·lència 

Universitat Europea.  

 Premi a la millor pràctica en la segona edició dels premis Telescopi Espanya que 

es lliuraran el proper 5 de maig en el marc de la jornada Innovació Estratègica: 

Planificació i Desplegament. 
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Relació d’actuacions incloses en el Pla 

 

Eix Objectiu Estratègic Descripció de l’actuació Responsable Estat d’implantació                        

Eix 1 Acostar-se a les necessitats 
dels processos de gestió de 
centres i departaments 

21 
Millorar els processos de gestió dels centres i 
departaments 

C. Unitat Qualitat i 
Planificació 

No implantada 
100% 

80% 

Implantar i consolidar 
sistemes de gestió de 

qualitat 

1 

Elaborar les cartes de servei de les unitats: SRIiTIC, 
SL, SREd., SRM, SRH, CI, SGR, SGEU, CAE, SBiD, 

SREc., OCC, SGA, UGAD. 

C. Organització 
Separació en 
actuacions 

individuals 

- 

1  
CRAI 

Elaborar la carta de serveis del CRAI segons 
requeriments UNE 93200:2008 

C. Organització Implantada 100% 

1 
OLC 

Elaborar la carta de serveis de l’OLC segons 

requeriments UNE 93200:2008 
Vicegerent 

No implantada 

100% 
80% 

1 
SRITIC 

Elaborar la carta de serveis de l’ SRI i TIC segons 
requeriments UNE 93200:2008 

C. TIC Desestimada - 

1 
UGAD 

Elaborar la carta de serveis de la UGAD segons 
requeriments UNE 93200:2008 

C.A. Investigació, 

Transferència i 
Innovació 

Implantada 100% 

5 
Obtenir i mantenir les certificacions de qualitat dels 
següents serveis: SBiD, OCC, SGA, SRCiT i UGAD 

C. Unitat Qualitat i 
Planificació 

Separació en 
actuacions 

individuals 

- 

5  
CRAI 

Dissenyar i implantar un Sistema de Gestió de la 
Qualitat (SGQ) basat en la norma ISO 9001 i 
aconseguir  la certificació externa per una entitat 
certificadora acreditada al CRAI. 

C.A. CRAI Implantada 100% 

5  
OCC 

Dissenyar i implantar un Sistema de Gestió de la 
Qualitat (SGQ) basat en la norma ISO 9001 i 
aconseguir  la certificació externa per una entitat 
certificadora acreditada a la Oficina de Contractació i 
Compres. 

C.A. Infraestructures Desestimada 10% 

5  
SGA 

Dissenyar i implantar un Sistema de Gestió de la 
Qualitat (SGQ) basat en la norma ISO 9001 i 

aconseguir  la certificació externa per una entitat 
certificadora acreditada al Procés de Matrícula de 
Grau, 

C.A. Docència Implantada 100% 
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Eix Objectiu Estratègic Descripció de l’actuació Responsable Estat d’implantació                        

5  
UGAD 

Dissenyar i implantar un Sistema de Gestió de la 
Qualitat (SGQ) basat en la norma ISO 9001 i 
aconseguir  la certificació externa per una entitat 

certificadora acreditada a la Unitat de Gestió 
Administrativa Descentralitzada de Campus 
Sescelades (UGAD). 

C.A. Investigació, 
Transferència i 
Innovació 

Implantada 100% 

Eix 1 Implantar i consolidar 
sistemes de gestió de 

qualitat 
6 

Desenvolupar el nou model de contracte programa 
amb centres, departaments i grups de recerca 

reconeguts. 

C. Unitat Qualitat i 

Planificació 

No implantada 

100% 
95% 

9 
Estudiar la viabilitat d’integrar la formació permanent 
a la URV. 

D. Centre Formació 
Permanent 

Implantada 100% 

73 
LOPD: Documents seguretat i declaració fitxers a 
l’ACPD 

C. Organització Implantada 100% 

75 Elaborar catàleg de serveis i procediments C.TIC 
Agrupació 
d'actuacions 

- 

89 

Avançar en el Pla de Millora del SRIiTIC: Primers 
tràmits automatitzats SRIiTIC. Definició model 

comissions usuaris SRIiTIC. Catàleg de serveis 
SRIiTIC.  Millora gestió interna . Revisió estructura. 

C.TIC 
No implantada 

100% 
33% 

101 
Desenvolupar el Sistema de Gestió de la Qualitat al 

CFP 

D. Centre Formació 

Permanent 
Implantada 100% 

108 
Desenvolupar el Sistema de Gestió de la Qualitat del 
CTTi 

Direcció CTTi Implantada 100% 

127 
Implantar la carta de serveis en tots els punts de 
prestació del CRAI 

C.A. CRAI Implantada 100% 

134 Disseny Pla de Millora 2014 C. Organització Implantada 100% 

2,3,4 

Documentar els processos de gestió i implantar-hi 
millores , implantar un conjunt d'indicadors  i 

involucrar el servei en el seu manteniment i ús: SL, 
SRIiTIC, SGR, SRH, CI, SBiD, SREc, OCC, SGA 

C. Organització 
Agrupació 

d'actuacions 
- 
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Eix Objectiu Estratègic Descripció de l’actuació Responsable Estat d’implantació                        

OG04 

Pla de millora de la gestió 
Elaboració i aprovació pels òrgans competents 
Primer seguiment 

C. Organització Implantada 100% 

Eix 1 Implantar una gestió 
acadèmica més eficient i 
adaptada a l'EEES i una 

estratègia de formació 
d’acord a la nova realitat 

universitària 

11 

Regular el procediment per obtenir certificacions 
acadèmiques oficials de l’expedient dels estudiants i 
d'altres documents com faig constar, declaro, etc. 

acreditant diferents situacions. 

C.A. Docència Implantada 100% 

12 
Regular el procediment d’acreditació dels programes 
acadèmics seguits per l’estudiant (guia docent). 

C.A. Docència Implantada 100% 

13 
Definir circuits i procediments per a la gestió de 

màsters interuniversitaris. 
C.A. Docència Implantada 100% 

14 
Posar en marxa el procés de gestió centralitzada de 
beques i ajuts. 

C.A. Docència Desestimada 20% 

15 Descentralitzar l’alta a UXXI de diferents col·lectius. C.A. Docència Implantada 100% 

16 

Implantar els processos de gestió acadèmica 
autònoma al CTE (estudi jurídic preliminar, definició 
processos, formació, etc.). 

C.A. Docència Implantada 100% 

68 
OG01. Desenvolupar un sistema d’ordenació i gestió 

de les pràctiques curriculars (Fase I) 
C.A. Docència Implantada 100% 

69 
OG02. Elaborar vídeo tutorials per a tràmits i serveis 
als estudiants. 

C.A. Docència Implantada 100% 

94 
Estudis de doctorat: implantar la nova regulació en 
l’àmbit d’actuació de la gestió acadèmica 

C.A. Docència Implantada 100% 

96 

Establir normatives de regulació de l'obtenció del SET 
dels màsters universitaris i l'homologació dels títols 
de Màsters universitari i Doctorat obtinguts en 
universitats estrangeres.  

C.A. Docència Implantada 100% 

97 
Gestionar els expedients dels estudiants de mobilitat 

(IN, OUT) 
C.A. Docència Implantada 100% 

103 
Incrementar el nombre de programes formatius en 

modalitat virtual 

D. Centre Formació 

Permanent 
Implantada 100% 

119 

Posar en marxa els processos de gestió acadèmica 
per a la implantació al 2013-14 dels Programes de 

Doctorat RD 99/2011 

C.A. Docència Implantada 100% 

120 
Implantar el procediment per a poder resoldre 
homologacions de títols estrangers de màster i 

C.A. Docència Implantada 100% 
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Eix Objectiu Estratègic Descripció de l’actuació Responsable Estat d’implantació                        

doctorat 

121 
Preparar  el sistema d’automatrícula de màster i 

doctorat en anglès i castellà 
C.A. Docència Implantada 100% 

Eix 1 Implantar una gestió 
acadèmica més eficient i 
adaptada a l'EEES i una 
estratègia de formació 

d’acord a la nova realitat 

universitària 

122 
Organitzar l’aplicació d’exempció de preus de Màster 
Universitari i Doctorat, corresponents a beques i ajuts 

C.A. Docència Implantada 100% 

Implantar una nova gestió 
pressupostària 

17 

Aplicar la comptabilitat analítica. Automatitzar un 
sistema d'anàlisi de costos, com a primera fase per 
implantar una comptabilitat analítica integrada amb 
la comptabilitat patrimonial i pressupostària. 

C. Planificació 
Econòmica 

No implantada 
100% 

80% 

86 

Anàlisi del pressupost ordinari de finançament de les 
Unitats de la URV. Proposta de millora del pressupost 
ordinari de les Unitats. 

C. Planificació 

Econòmica 
Desestimada - 

18 
Implantar el pressupost per programes basat en 

indicadors de resultats. 

C.Planificació 

Econòmica 
Desestimada - 

19 

Dissenyar l’automatització del procés de càlcul de les 
variables en el model de finançament de la 

Generalitat. 

C. Planificació 

Econòmica 
Implantada 100% 

20 

Estudiar un nou model de finançament per a centres i 

departaments, per promoure processos d’agregació 
estratègica. 

C. Planificació 
Econòmica 

Implantada 100% 

85 
Fer l'anàlisi tècnic per assolir l'equilibri pressupostari 
l'any 2013 

C. Planificació 
Econòmica 

Implantada 100% 

126 

Dissenyar un model d'informe per a l'aprovació del 
capítol I per part del Consell de Govern de la URV, 
veient tot el que ha de contenir i establir-ne el 
format. 

C. Planificació 
Econòmica 

No implantada 
100% 

50% 

85 b. 
Fer el tancament del PAE 2012 i el seguiment del PAE 
previst l'any 2013 

C. Planificació 
Econòmica 

Implantada 100% 

85 c. 
Actualitzar la Planificació econòmica pluriennal 2011-
2014 de la Generalitat 

C. Planificació 
Econòmica 

Desestimada - 

Millorar l'eficiència dels 7 Revisar estructures: estudiants, activitats culturals i Vicegerent Desestimada - 
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Eix Objectiu Estratègic Descripció de l’actuació Responsable Estat d’implantació                        

processos i les unitats de 
gestió 

divulgatives i acadèmiques. 

8 Revisar organitzativament les estructures de l'SRI. C. Organització 
Agrupació 

d'actuacions 
- 

Eix 1 Millorar l'eficiència dels 
processos i les unitats de 
gestió 

10 
Reorganitzar els processos d’avaluació dels grups de 
recerca. 

C. Unitat Qualitat i 
Planificació 

Implantada 100% 

84 
Posar en marxa de l’àrea d’orientació  i inserció 
professional 

Vicegerent Implantada 100% 

91 
Elaborar el mapa de les tipologies d'estades d'externs 

a la URV i la documentació acreditativa 
Vicesecretària  Implantada 100% 

104 
Elaborar l'estratègia de formació permanent (EFP) de 
la universitat  

D. Centre Formació 
Permanent 

Implantada 100% 

115 

Coordinar les activitats de la Càtedra sobre el foment 
de l’Emprenedoria i la Creació d’Empreses i la Unitat 
de Valorització de la URV 

Direcció CTTi 
No implantada 
100% 

85% 

125 
Crear la unitat de gestió de congressos internacionals 
CatSud 

D. Centre Formació 
Permanent 

Implantada 100% 

Eix 2 Desplegar l'administració 

electrònica 22 Implantar el FOU electrònic Vicesecretària  Implantada 100% 

23 Posar en marxa 6 tràmits amb gestió electrònica. C. Organització 
No implantada 

100% 
85% 

24 Posar en marxa el servei d'avís de recepció. Vicesecretària  
No implantada 
100% 

75% 

25 Implantar el segell institucional. Vicesecretària  
No implantada 

100% 
70% 

26 

Implantar el repositori d'objectes digitals per a 
projectes finals de carrera, producció científica, 

objectes digitals d'aprenentatge i properes 
col•leccions pendents de planificar. 

C. Organització Implantada 100% 

27 

Implantar la gestió documental a la URV en els 

àmbits de convenis, estudiants, treballadors, recerca 

i contractació, i disseny dels expedients electrònics. 

C. Organització 

Separació en 

actuacions 

individuals 

- 

28 Implantar el programa de registre ERES. Vicesecretària  Implantada 100% 
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Eix Objectiu Estratègic Descripció de l’actuació Responsable Estat d’implantació                        

29 
Revisar els processos administratius actuals: 
certificacions, compulses i convenis. 

Vicesecretària  Implantada 100% 

30 Potenciar l’ús de les subhastes electròniques. C.A. Infraestructures Implantada 100% 

Eix 2 Desplegar l'administració 

electrònica 90 

Dissenyar i implantar un Quadre de classificació 
documental que classifiqui els documents de la URV 
per a la seva gestió global. 

Vicesecretària  Implantada 100% 

92 
Implantar el vot electrònic de forma generalitzada 
per totes les eleccions de la URV 

Vicesecretària  Implantada 100% 

93 
Establir les relacions entre l'arxiu de la URV i i-Arxiu i 
impulsar la seva connexió. 

Vicesecretària  
No implantada 
100% 

50% 

116 Impulsar la certificació digital (estudiants) Vicesecretària  
No implantada 
100% 

60% 

118 
Revisar el reglament electoral per adequar-lo a la 
votació electrònica 

Vicesecretària  Implantada 100% 

130 
Adaptar els registres auxiliars a les estructures de 

campus i a la implantació del registre telemàtic 
Vicegerent Implantada 100% 

27 
convenis 

Implantar la gestió documental a la URV en l'àmbit 
de convenis 

Vicesecretària  
No implantada 
100% 

80% 

27 OCC 
Implantar la gestió documental a la URV en l'àmbit 
de  contractació 

C.A. Infraestructures 
No implantada 
100% 

50% 

Eix 3 Desplegar el suport a 
l'aprenentatge i la 

investigació al segle XXI: 
implantar el model de CRAI 
de la URV 

31 
Elaborar i documentar la política de col·lecció de 
l´SBiD/CRAI. 

C.A. CRAI Implantada 100% 

32 Integrar l’estructura de l’SBiD al CRAI. C.A. CRAI Implantada 100% 

32 A Revisar el catàleg de llocs de treball del CRAI/SBiD C.A. CRAI Implantada 100% 

32 B Modificar el reglament de l'SBiD C.A. CRAI Implantada 100% 

33 

Posar en marxa els CRAI dels campus següents: 
Sescelades i Terres de l’Ebre (2011) i Baix Penedès, 
Bellissens i Vila-seca (2014). 

C.A. CRAI Implantada 100% 
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Eix Objectiu Estratègic Descripció de l’actuació Responsable Estat d’implantació                        

33 
serveis 
CRAI 

Implementar  serveis de CRAI a la biblioteca del 
campus Bellissens i a la biblioteca de la Facultat de 
Medicina i Ciències de la Salut. 

C.A. CRAI Implantada 100% 

Eix 3 
 

Fomentar les estructures de 
campus 41 

Dissenyar i implantar estructures de campus en 
l’àmbit de gestió acadèmica. 

C.A. Docència Implantada 100% 

87 
Redissenyar les estructures de gestió universitària 
per tal de millorar l'eficiència 

C. Organització Implantada 100% 

87 OLC 
Sescelades Iniciar projecte oficina logística Campus Sescelades Vicegerent Desestimada 50% 

87 
secretaries 

Redissenyar les estructures de gestió universitària 
per tal de millorar l'eficiència: prova pilot 
d'organització de les Secretaries de centre en 
Secretaries de campus. 

C.A. Docència Implantada 100% 

Implantar un  nou model de 
gestió de la recerca i la 
transferència 

34 

Presentar un procediment per calcular les despeses 
indirectes reals per aplicar als projectes europeus. 

Fer un estudi per a la seva implantació al sistema 
actual i per al VIII PM (que començarà el 2014). 

C.A. Investigació, 
Transferència i 
Innovació 

Desestimada 90% 

35 
Estudiar les diferents alternatives al GREC que hi hagi 
al mercat, per a una possible substitució, si s'escau. 

C.A. Investigació, 
Transferència i 
Innovació 

No implantada 
100% 

65% 

36 

Revisar i millorar el procés de preparació de la 

documentació per a auditories de projectes de 
recerca, diferenciant entre projecte europeus, 
projectes de l'estat i projectes autonòmics. 

C.A. Investigació, 
Transferència i 
Innovació 

Agrupació 
d'actuacions 

- 

37 

Revisar els processos de recollida i control de la 
documentació per als expedients de projectes de 
recerca. 

C.A. Investigació, 
Transferència i 
Innovació 

Implantada 100% 

38 Posar en marxa la UGAD. 

C.A. Investigació, 

Transferència i 
Innovació 

Implantada 100% 
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Eix Objectiu Estratègic Descripció de l’actuació Responsable Estat d’implantació                        

39 Elaborar el pla director de l'SRCiT 
C.A. Investigació, 
Transferència i 
Innovació 

Implantada 100% 

Eix 3 
 

Implantar un  nou model de 
gestió de la recerca i la 

transferència 
40 

Revisar el procés de creació d'empreses per tal de 
crear una finestra única per als emprenedors. 

C.A. Investigació, 
Transferència i 
Innovació 

Implantada 100% 

80 

OG12. Implantar les Time Sheets per registrar la 

dedicació dels professors en projectes europeus 

   Fase 1: Estudi 

C.A. Investigació, 

Transferència i 

Innovació 

Implantada 100% 

105 
Elaborar i desenvolupar el Marc d'actuació en l'àmbit 
de Transferència 

Direcció CTTi 
No implantada 
100% 

80% 

107 

Estudiar l'adaptació de la Llei de la Ciència (LC) i la  
Llei d'Economia Sostenible (LES) en l'àmbit de la 

Transferència 

Direcció CTTi Implantada 100% 

112 Configuració CEICS Innovation Hub 
Director Executiu 

CEICS 
Implantada 100% 

128 

GOVERNANÇA ASSOCIACIÓ POL DE CONEIXEMENT 
CATALUNYA SUD 
Desplegament de la governança de l'Associació Pol de 
Coneixement Catalunya Sud amb la finalitat 

d'impulsar el CEICS per tal de maximitzar la 
col·laboració entre els agents que conformen 
l'Associació, així com fomentar l'especialització i 
minimitzar els solapaments, l'atomització i la 
reiteració dels esforços. 

Director Executiu 
CEICS 

Implantada 100% 

135 

Redefinició de l'Oficina Tarragona Regió del 

Coneixement cap a la captació de recursos per la 
R+D+i 

C.A. Investigació, 

Transferència i 
Innovació 

Implantada 100% 

38* UGAD Indicadors 
C.A. Investigació, 
Transferència i 
Innovació 

Agrupació 
d'actuacions 

- 
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Eix Objectiu Estratègic Descripció de l’actuació Responsable Estat d’implantació                        

Eix 3 Incorporar la FURV en el 
processos i eines generals 
de gestió de la Universitat 

88 
Incorporar la FURV en el processos i eines generals 

de gestió de la Universitat 
FURV: D.CFP, D.CTTi 

Agrupació 

d'actuacions 
- 

Eix 4 Definir i implantar 
l'estratègia de TIC de la 
URV 

42 Elaborar el pla director TIC a la URV 2012. C. TIC Desestimada 25% 

43 Elaborar el pla director de seguretat a la URV 2011. C. TIC 
No implantada 

100% 
80% 

44 
Elaborar el pla director de presència a Internet de la 

URV. 
C. TIC Implantada 100% 

44b. 
Implantar el pla director de presència a Internet de la 
URV. 

C.G. Comunicació i 
Relacions Externes 

No implantada 
100% 

30% 

45 
Implantar un sistema de gestió avançada de clients a 

la URV. 
C. TIC 

No implantada 

100% 
70% 

46 
Convertir la intranet en l'escriptori de treball dels 
treballadors URV 2013. 

C. TIC 
No implantada 
100% 

50% 

98 
Nou model infraestructura TIC, identificar els 

escenaris de X-sourcing 
C. TIC 

No implantada 

100% 

50% 

 

Millorar els serveis TIC als 

usuaris 47 Consolidar el model de dada única a la URV 2014. C. TIC 
No implantada 
100% 

50% 

48 Implantar “Les meves dades”. C. TIC 
No implantada 
100% 

70% 

49 
Millorar la disponibilitat dels serveis d'infraestructura 
bàsica (telèfon i xarxa) a tots els centres de la URV. 

C. TIC Implantada 100% 

50 Adaptar tecnològicament l’entorn de suport Moodle. C. TIC Desestimada 0% 

74 Implantar el suport per a l'eina de l'e-Portfolio C. TIC Implantada 100% 

76 
Implantar mecanismes de l’avaluació de la satisfacció 
de l’usuari 

C. TIC 
No implantada 
100% 

80% 

Reforçar la visió transversal 
de la informació mitjançant 

els sistemes d'informació 
51 

Sistematitzar el procés de recollida i tractament de la 
informació dels ens vinculats per unificar la 
informació d’RDI de la Universitat. 

C.A. Investigació, 
Transferència i 
Innovació 

No implantada 

100% 
70% 
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Eix Objectiu Estratègic Descripció de l’actuació Responsable Estat d’implantació                        

52 
Reforçar l'accés dels òrgans de direcció al sistema 

d'informació institucional. 

C. Programació i 
Sistemes 
d’Informació 

Implantada 100% 

Eix 4 Reforçar la visió transversal 
de la informació mitjançant 
els sistemes d'informació 

53 

Desenvolupar l'àmbit funcional de gestió econòmica 
en el sistema integrat d'informació i anàlisi (SINIA) 
de la institució. 

C. Programació i 
Sistemes 
d’Informació 

No implantada 
100% 

80% 

109 Desplegar el Sistema d'Informació CEICS 
Director Executiu 

CEICS 

No implantada 

100% 
45% 

52 
PROGRAMACIÓ 

Reforçar l'accés dels òrgans de direcció al sistema 

d'informació institucional. 
Identificar i desenvolupar a l'entorn del Sistema 
Integrat d'Informació i Anàlisi (SINIA) els recursos 
informacionals (informes, taules, gràfics, etc.) 
necessaris per al seguiment del compliment criteris 
específics per a la incorporació i/o continuïtat d’un 

estudi de grau o de màster universitari de la URV a la 
programació universitària de Catalunya, a partir de la 
explotació de dades actualment ja disponibles en el 
sistema esmentat i altres bases de dades de 

referència (Uneix). 

C. Programació i 
Sistemes 
d’Informació 

No implantada 
100% 

80% 

52 
SECRETARIES 

DEPT. 

Reforçar l'accés dels òrgans de direcció al sistema 

d'informació institucional.  
Identificar i desenvolupar a l'entorn del Sistema 
Integrat d'Informació i Anàlisi (SINIA) informes en 
l'àmbit de l'activitat acadèmica, recerca i el 
professorat que donen resposta a requeriments 
d'informació de les secretaries dels departaments, a 
partir de la explotació de dades actualment ja 

disponibles en el sistema esmentat. 

C. Programació i 
Sistemes 
d’Informació 

Implantada 100% 

Eix 5 Avançar en el 
desenvolupament dels 

recursos humans 
54 

Desenvolupar el model d’avaluació per competències 

del PAS 
Vicegerent Implantada 100% 

55 
Carrera Professional - Millorar el Pla de formació del 
PAS. 

Vicegerent Desestimada - 

56 Revisar i actualitzar les normatives del PAS. Vicegerent Implantada 100% 
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57 
Implantar el procediment d'acollida del personal de la 
URV. 

Vicegerent Desestimada - 

58 Revisar i actualitzar la descripció de llocs de treball. Vicegerent Desestimada - 

Eix 5 Avançar en el 
desenvolupament dels 
recursos humans 

59 
Funcionarització. Estudiar i dissenyar els processos 
necessaris. 

Vicegerent Desestimada - 

60 
Activar el mòdul de personal investigador (redactat 
pendent) 

Vicegerent Desestimada - 

61 

Amics i Amigues. Potenciar el marc institucional que 
canalitza la vinculació dels Amics i Amigues de la 
URV, especialment dirigit a la fidelització dels antics 

alumnes i activar i potenciar el Consell d’Entitats 
Amigues de la URV. 

Vicegerent Implantada 100% 

62 Crear el programa de fidelització (Projecte URVAN) 
C.G. Comunicació i 
Relacions Externes 

Agrupació 
d'actuacions 

- 

113 Implantar un Pla d'Igualtat a la FURV FURV: D.CFP, D.CTTi 
No implantada 

100% 
80% 

117 Revisar i actualitzar les normatives pròpies de la URV Vicesecretària  
No implantada 
100% 

70% 

Eix 6 Implantar una estratègia 

econòmica sostenible 83 
Potenciar fórmules de contractació conjuntes amb 
d’altres universitats i amb la Generalitat de Catalunya 

C.A. Infraestructures Desestimada - 

102 

Consolidar la facturació del CFP de la FURV: reforçar 

la promoció de l'oferta a la xarxa, generar nous 
programes formatius de gestió directa i cessió d'ús 
d'espais.  

D. Centre Formació 
Permanent 

Desestimada 95% 

106 
Consolidar la facturació del CTTi. Reforçar la prestació 
dels serveis propis del CTTi 

Direcció CTTi Implantada 100% 

132 
Facilitar l'accés a préstecs als estudiants per finançar 
els seus estudis 

C. Planificació 
Econòmica 

Implantada 100% 

Implantar una gestió 
d'infraestructures i de 

63 Dissenyar el pla de manteniment de la URV. C.A. Infraestructures 
No implantada 

100% 
70% 
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recursos materials moderna 
i sostenible 

64 

Implantar el pla de gestió documental gràfic del parc 

immoble de la URV amb la posada en funcionament 
de la base gràfica d'arquitectura i de la base de dades 
del parc. 

C.A. Infraestructures 
No implantada 
100% 

90% 

65 
Continuar desplegant el Pla de medi ambient de la 
URV. 

C.A. Infraestructures Implantada 100% 

Eix 6 Implantar una gestió 

d'infraestructures i de 
recursos materials moderna 
i sostenible 

66 Presentar els plans de viabilitat del CTQC i del CTNS. 

C.A. Investigació, 

Transferència i 
Innovació 

Implantada 100% 

70 
Completar les obres i posar en funcionament pel inici 

del curs 2011-2012 el nou Campus Terres de l’Ebre 
C.A. Infraestructures Implantada 100% 

71 
Completar les obres i posar en funcionament la unitat 
docent de la FMCS al nou hospital 

C.A. Infraestructures Implantada 100% 

72 
Completar les obres i posar en funcionament pel inici 
del curs 2011-2012 el nou edifici de l'ETSA 

C.A. Infraestructures Implantada 100% 

81 

Completar les obres del PCTNS i posar en 
funcionament l’ampliació de l’EUTO per l'inici del curs 
2013-2014 

C.A. Infraestructures 
No implantada 

100% 
90% 

123 

Disseny i implementació del sistema de 

monitorització i control dels consums elèctrics dels 
diferents edificis de la URV. 

C.A. Infraestructures Implantada 100% 

Revisar i completar 
l'estratègia de rendició de 
comptes, visibilitat i 
promoció de la URV i els 

seus ens vinculats 

67 
Definir el model de rendició de comptes sobre 
responsabilitat social universitària de la URV. 

C. Unitat Qualitat i 
Planificació 

No implantada 
100% 

60% 

77 Presència de la URV a les fires 
C.G. Comunicació i 

Relacions Externes 
Desestimada - 

78 Estudi imatge Comunitat URV 
C.G. Comunicació i 
Relacions Externes 

No implantada 
100% 

90% 

79 Desplegament web corporatiu 
C.G. Comunicació i 

Relacions Externes 

Agrupació 

d'actuacions 
- 

95 
Encaixar la comunicació del CEICS en la comunicació 
URV 

C.G. Comunicació i 
Relacions Externes 

Implantada 100% 

99 
Convertir els processos de comunicació de la Mesa en 
un punt de referència pel que fa a les dades 

C. Gabinet del Rector  Implantada 100% 
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socioeconòmiques del territori. 

100 

Visualitzar les antenes del coneixement com 

l'instrument de difusió del coneixement i com 
l'estratègia de difusió del CEICS. 

C. Gabinet del Rector  
No implantada 
100% 

70% 

111 Reformulació Web CEICS 
Director Executiu 
CEICS 

Implantada 100% 

Eix 6 Revisar i completar 
l'estratègia de rendició de 

comptes, visibilitat i 
promoció de la URV i els 
seus ens vinculats 

114 

Analitzar els indicadors del Informe de transparència 
a la web de les Universitats Públiques Espanyoles i 

proposar accions relatives als indicadors de la URV 
per millorar el posicionament 

C. Unitat Qualitat i 

Planificació 

No implantada 

100% 
10% 

124 

Reforçar les accions comercials de l'oferta de 
formació permanent, incorporant els resultats de 
l'anàlisi i millora del model de promoció de l'oferta i 
captació d'alumnat de la URV 

D. Centre Formació 
Permanent 

Implantada 100% 

129 
Sistematitzar el seguiment de l'indicador sintètic 
anual de l'activitat de tercera missió de la URV.  

C. Gabinet del Rector  Implantada 100% 

131 Anàlisi i millora del model comercial de la URV  Gerent Implantada 100% 

133 
Posar en marxa una Unitat de Cultura Científica i de 

la Innovació 

C.G. Comunicació i 

Relacions Externes 
Implantada 100% 

 


