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Acord del Consell de Govern de 21 de desembre de 2010 pel qual s’aprova la 
creació de la Unitat de Gestió Administrativa Descentralitzada (UGAD) i la 
seva implementació en el campus Sescelades

IntroduccIó

Els darrers deu anys han representat per a la urV un increment notable de la recerca i de la producció ci-
entífica, amb un augment dels recursos destinats. Així, es va passar de destinar-hi 6.133 milers d’euros l’any 
2001 als 13.552 milers del 2009; es va passar d’uns 90 grups de recerca i uns 900 participants dels grups de 
recerca l’any 2002 als 123 grups i 1470 participants el 2010 (font: informes del rector al Claustre). 

Aquest increment d’activitat va tenir un punt d’inflexió l’any 2005, quan es va passar de 7.734 milers 
d’euros destinats a recerca el 2004 a 15.497 milers l’any 2005. La Universitat va respondre a aquest in-
crement amb un reforçament de les estructures de gestió. Es van incorporar paràmetres de recerca en els 
criteris de dimensionament del personal administratiu dels departaments i es va reforçar la plantilla segons 
aquests nous criteris. També es va crear la figura dels tècnics de gestió de projectes de recerca al Servei de 
Gestió de la Recerca. 

Aquest conjunt de mesures van servir per pal·liar la situació conjunturalment, però hi havia la consci-
ència que calia aprofundir en la revisió de les estructures de gestió. Per això, l’any 2007 es constitueix el 
Comitè d’Avaluació Interna, per avaluar el sistema de gestió de la recerca.

AnTECEdEnTS

Avaluació interna del sistema de gestió de la recerca

durant els anys 2007 i 2008 es va dur a terme l’avaluació interna del sistema de gestió de la recerca de 
la Universitat Rovira i Virgili, seguint el model EFQM. L’avaluació, que va rebre la participació d’investiga-
dors de les diferents àrees de recerca de la institució i dels responsables de gestió del sistema, considerava 
tots els serveis i unitats involucrats en la gestió de la recerca, des de el mateix Servei de Gestió de la Recerca 
o Recursos Econòmics fins a les estructures pròpies dels departaments, tal com representa la figura 1. 
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Les conclusions més rellevants del procés d’avaluació es van recollir en un Pla de millora, el qual es va 
presentar en Consell de Govern al mes d’octubre de 2008. Algunes de les conclusions eren:

Revisar el model actual de les estructures de gestió de la recerca. –

Analitzar i revisar el paper dels tècnics de gestió de projectes de recerca. –

Virtualitzar tràmits i processos. –
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PRoGRAMA dE FoMEnT A LA RECERCA

A l’abril del 2009 es va presentar al Consell de Govern el Programa de foment a la recerca. S’hi tenien 
en compte les idees ja presentades en el Pla de millora, en el sentit de canviar el model de gestió: “apropar 
el suport a la recerca als diferents campus de la URV, d’accés directe per als investigadors, derivant-hi l’ac-
tual gestió econòmica de projectes de recerca que desenvolupen les secretaries de departament.”

SITUACIó ACTUAL

Amb aquests punts de partida es va començar a revisar el model de gestió de la recerca a la URV i dels 
processos associats. Es van realitzar entrevistes a més de 30 investigadors de tots els departaments i es van 
organitzar sessions de treball amb totes les estructures de gestió participants.

El resultat va ser una radiografia de l’estat actual de la gestió de la recerca a la URV, en què els principals 
punts febles del model eren:

Activitats reiterades i redundants –

Alt ús d’eines auxiliars creades  – ad hoc pels mateixos usuaris o per les estructures de gestió

retards en els processos –

Errors en la documentació que circula per la Universitat –

desconeixements i/o incompliment de la normativa aplicable –

Mancances en la transmissió d’informació –

Elevat nombre de revisions intermèdies sense valor afegit –

Baixa assumpció de responsabilitat entre els gestors –

Manca de lideratge en tots els nivells –

Sistema informàtic no integrat –

Absència de fluxos coordinats de treball ( – workflows)

El diagnòstic va ser un model de gestió amb objectius diferents per als investigadors i per als serveis 
centrals. Els investigadors buscaven, d’una banda, el reconeixement i l’excel·lència en la investigació i els 
serveis centrals; de l’altra, es preocupaven d’aconseguir la “gestió perfecta” (figura 2).

URV
Reconeixement
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Reconeixement
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perfecta

Investigadors Serveis centrals

La gestió ideal, que anomenem reconeixement sostenible, és la combinació de tots dos objectius. El 
model nou de gestió ha d’assolir el reconeixement sostenible, en què les estructures de gestió i els investi-
gadors tinguin un interès comú (figura 3).
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Tant en el procés d’avaluació interna com en l’anàlisi posterior es va detectar la necessitat que les 
estructures de gestió de la recerca que estiguessin a prop dels investigadors havien de tenir capacitat reso-
lutiva, per donar respostes clares i ràpides.  
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Les línies d’actuació que havien de marcar la creació d’una nova estructura havien d’abastar tres eixos 
principals: sistemes, processos i persones. Les principals actuacions proposades en cada eix van ser:

Sistemes Processos Persones

Ús de la signatura digital Eliminació d’agents intermediaris
Assumpció de responsabilitats i 
lideratge

Automatització dels principals 
processos de gestió

disminució efectiva de càrrega de 
treball dels investigadors

Foment de les tasques d’alt valor afegit

Gestió pressupostària dels projectes
Plans de formació específics per al 
personal

 

CREACIó dE LA UGAd 

En aquest context, doncs, es proposa al Consell de Govern la creació d’una unitat nova, la Unitat 
de Gestió Administrativa descentralitzada (UGAd), que gestionarà la recerca en cadascun dels campus. 
Aquesta Unitat estarà físicament ubicada al mateix campus. 

En una primera fase, l’any 2011, és muntarà la UGAd del campus Sescelades, i després es continuarà 
als campus Catalunya i Bellissens.

CompetènCies de la UGAd

La UGAd ha d’esdevenir una unitat propera als investigadors, amb capacitat real per poder oferir as-
sistència administrativa i tècnica als grups, resoldre les seves necessitats, dubtes i problemes de la manera 
més eficient possible. També ha d’assumir la responsabilitat íntegra dels processos assignats, que són tots 
els necessaris per gestionar la recerca.

Així, doncs, la UGAd s’encarregarà de gestionar els projectes de recerca des de la concessió fins a les 
auditories de forma integral.  

Entre els processos de la vida d’un projecte que es gestionaran des de la UGAd es troben els següents 
(figura 4):

Concessió del projecte:

Gestió d’ingressos
Codificació dels projectes

Planificació de despeses
del projecte

Contractació de personal
Compres menors
Compres amb procediments 
de contractació
Tancaments parcials de projectes
Modificacions de projecte

Justificacions
Auditories

Execució del projecte:

Avançaments de crèdit
Reserves de crèdit
Justificació de despeses 
de viatge

P  R  O  J  E  C  T  E                     D  E                                     R E  C  E  R  C  A

Els processos gestionats per la UGAd, a banda d’adaptar-se a la nova estructura organitzativa, incorpo-
raran una novetat tecnològica de gestió: l’automatització de processos mitjançant tecnologies BPM (Busi-
ness Process Management).  

Els processos clau de la gestió de la recerca, independents de la gestió economicoadministrativa dels 
projectes, entre els quals s’inclou la gestió del programa d’Investigador actiu, també formaran part de les 
competències de la UGAd.

estruCtura de la uGad

L’estructura organitzativa de la UGAd busca centralitzar en una unitat totes les persones responsables 
de la gestió de la recerca. La unitat tindrà tant el suport tècnic que ara presten el Servei de Gestió de la 
Recerca, el Servei de Recursos Econòmics, l’oficina de Contractació i Compres o el Servei de Recursos 
Humans com el suport administratiu que fins ara hi donen els departaments.  

Un dels objectius d’aquesta nova estructura serà crear equips de treball cohesionats (grups-tècnics-
administratius) que gestionin tots els projectes dels grups, amb independència del fons de finançament. 
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La UGAd està estructurada de la manera següent, tal com es representa a la figura 5.
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Amb la figura d’un tècnic o tècnica de gestió econòmica de la recerca, es pretén dotar la Unitat amb 
els coneixements i la capacitat per prendre decisions en l’àmbit econòmic de la recerca d’una manera 
autònoma i responsable. Assumirà i dinamitzarà aquelles activitats de què actualment es responsabilitza el 
Servei de Recursos Econòmics. 

Els tècnics de gestió de projectes de recerca s’encarregaran de gestionar-los de manera integral i efici-
ent, amb el suport administratiu directe i proper, necessari per poder agilitar-los. 

El cap de la UGAd tindrà delegades funcions i responsabilitats que fins ara tenien els serveis centrals a 
l’hora de resoldre consultes o fer certs tràmits. Serà responsable de controlar i executar les tasques i l’estat 
dels projectes en terminis i formes.

S’oferirà la possibilitat que els PSR dels grups de recerca de cada campus que fan tasques de gestió 
puguin estar ubicats a la mateixa UGAd. d’aquesta manera, sense perdre el lligam amb els grups, podran 
reforçar la capacitat per desenvolupar tasques de gestió aprofitant les noves metodologies i eines que esta-
ran a disposició de la UGAd.

UGAd SESCELAdES

dimensionament 

El dimensionament de la UGAd Sescelades es basa en dades dels projectes de recerca gestionats per 
cada departament en els darrers dos anys, concretament els imports concedits en ajuts competitius. Aquesta 
quantitat s’ha corregit per un criteri de dificultat en la gestió de cada projecte, de manera que s’ha assignat 
més dificultat de gestió a un projecte europeu i menys, a ajuts per a grups consolidats, infraestructures i 
altres ajuts (figura 6).

Els tècnics i administratius de la UGAd han estat dimensionats i distribuïts entre departaments amb 
aquest criteri. 
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El resum de dimensionament de la UGAd Sescelades és el següent:

Plaça 
nova

Des de 
departaments Des de SGR Total

Cap de la UGAD 1 1 plaça
Tècnic/a de Gestió 
Econòmica de la Recerca 1 1 plaça
Tècnics de Projectes de 
Recerca 1 4 5 places
Administratius 4 6 1 11 places
Total 7 places 6 places 5 places 18 places

Com a resultat de la creació de la UGAd, es fa necessari replantejar els criteris de dimensionament de 
les estructures administratives dels departaments. El criteri proposat és: 

departaments amb EJC < 45: 2 administratius –

departaments amb EJC ≥ 45: 3 administratius –

d’aquesta manera, considerant el dimensionament de la UGAd i de cada departament, els que han 
d’aportar administratius a la UGAd són els següents:

Administratius a UGAD

Engineria Química 2
Enginyeria Electrònica, 
Elèctrica i Automàtica 1

Bioquímica i Biotecnología 1
Quimica Analítica i Química 
Orgànica 1

Enginyeria Mecànica
1

Total 6

Campus 
Sescelades

ConCLUSIonS

durant els darrers any la recerca a la URV ha fet un salt qualitatiu i la institució vol que aquest crei-
xement continuï. És per això que les estructures que hi donen suport han de fer el mateix salt, i posar-se a 
l’alçada quant a modernitat i capacitat per gestionar les necessitats dels investigadors.

des de l’any 2007 s’ha analitzat en profunditat el model de gestió de la recerca a la URV i les conclusi-
ons són les que han portat a crear la Unitat de Gestió Administrativa descentralitzada. 

Es crea aquesta nova unitat amb l’objectiu clar que el funcionament presenti avantatges tant per a les 
estructures de gestió, departaments i serveis centrals com directament per als investigadors. Així, doncs, el 
projecte de creació no tan sols es refereix a un disseny orgànic i a les places associades, sinó que inclou 
una nova metodologia de treball basada en la gestió per processos i l’automatització. 

Aquesta unitat neix amb l’objectiu de proporcionar als investigadors una interlocució clara, facilitar-los 
la realització dels tràmits mitjançant un suport administratiu i tècnic personalitzat i amb la missió de millo-
rar l’eficiència en tots els seus àmbits de responsabilitat. 

Als propers anys aquesta nova estructura s’anirà implementant també tant al campus Catalunya com al 
Bellissens.


