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1. PRESENTACIÓ 

 
En els darrers anys la URV ha fet molts esforços per introduir la cultura de la 
qualitat i la planificació estratègica en tots els àmbits, tal com es defineix en la seva 
política de qualitat: 
 

“[...] la Universitat ha establert la seva política de qualitat i ha 
organitzat un sistema de qualitat definint els seus processos 
d’acord amb el cicle de millora contínua, que descriu quatre passos 
bàsics per aconseguir la millora de la qualitat: planificar, fer, 
avaluar o revisar i actuar en conseqüència, és a dir, millorar. 
 
La URV ha dissenyat i implantat els mecanismes i instruments del 
seu sistema de qualitat en funció d’aquesta política, incorporant a 
poc a poc aquesta forma d’entendre la qualitat a tots els nivells de 
la institució i a totes les activitats […].” 

 
Pel que fa a la planificació, després de la implantació del Pla Estratègic de Qualitat 
de la URV (1998-2006), s’han dissenyat i implantat els plans estratègics dels 
centres i departaments (2000), el Pla Estratègic de Recerca (2001) i el Pla 
Estratègic de Docència (2003). També s’han dissenyat i ara estan en fase 
d’implantació els plans estratègics dels centres de recerca propis (des del 2005), el 
Pla Estratègic d’Internacionalització (2009) i el Pla Estratègic de la Tercera Missió 
(2009). 
 
Fins ara, en l’àmbit de la gestió s’han introduït processos de planificació i seguiment 
de les activitats de forma sectorial. Però el nou marc universitari en què estan 
immerses les activitats de gestió està marcat per grans processos de transformació 
que canvien la manera de treballar que coneixíem fins ara: la incorporació a l’EEES, 
la implantació de sistemes de gestió interna de la qualitat de la docència i la 
recerca, l’administració electrònica, la revolució de les TIC en els usos quotidians 
(comunicació, xarxes socials, treball col·laboratiu), la internacionalització... Aquesta 
realitat posa de manifest la necessitat de disposar d’un full de ruta que aplegui 
totes aquestes planificacions, a fi de dibuixar la línia que s’ha de seguir, 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 de gerència i als serveis. En 
aquest sentit, doncs, el programa de govern inclou l’elaboració i el 
desenvolupament d’un Pla d’actuacions de gestió de la URV que compleixi aquests 
objectius.  
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2. MARC DE REFERÈNCIA 

 
L’objectiu prioritari del Pla d’actuacions és 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.  
 
 
Abast 
 
El Pla d’actuacions per a la millora de la gestió inclou: 

- Les actuacions incloses en el programa de govern per al període 2010-14. 
- Les actuacions de propera implantació o d’inici recent que es considerin 

significatives incloses en el pla de treball de la Gerència per al mateix 
període. 

 
Per destriar les accions susceptibles de formar part del pla, tant si provenen del 
programa de govern com del pla de treball de Gerència, s’han considerat les 
accions des d’una òptica doble: que s’incloguin plenament en l’àmbit de gestió o bé 
que es puguin considerar clarament accions de millora d’aquesta gestió. 
 
D’altra banda, el Pla d’actuacions és un document viu, que anirà incorporant i 
revisant accions en el marc del seguiment anual, a mesura que el desenvolupament 
dels objectius, la situació de la URV o requeriments externs ho facin necessari. 
La incorporació de noves actuacions i el seguiment i la revisió de les actuacions 
inicialment definides servirà de full de ruta per fixar els objectius del pla de treball 
anual de Gerència.   
 
 
Metodologia de treball 
 
Procés que s’ha seguit per elaborar el Pla d’actuacions: 
 

1. La Unitat de Qualitat i Planificació del GTR i la Coordinació d’Organització de la 
Gerència han elaborat una proposta metodològica a partir dels requeriments 
de la URV utilitzant referents universitaris considerats bones pràctiques. 

2. La Gerència ha aprovat la proposta metodològica. 

3. La informació continguda en el programa de govern per al període 2011–14 
s’ha tabulat i processat amb una organització coincident amb els àmbits 
d’activitat de la Gerència. 

4. Un treball de camp amb tots els membres de l’equip de Gerència ha servit per 
identificar, parametritzar i incloure en la proposta de document tots els 
projectes en curs i els previstos, significatius per a la millora de la gestió de la 
URV. 

5. S’ha elaborat una proposta de document que ha revisat la Gerència. 

6. Finalment, el document s’ha presentat perquè els agents implicats i els 
càrrecs i òrgans competents el revisin, el modifiquin i l’aprovin si s’escau. 
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Equip de treball 
 
L’equip de treball que ha elaborat el Pla d’actuacions per a la millora de la gestió de 
la URV 2011–14 l’han format les persones següents: 
 
Coordinació 
Gerent, Manuel Molina 

Comitè redactor 
Andrés Espejo, Cristina Salvadó, Sara Gimeno, Jordina Anglès 

Equip col·laborador 
Vicegerent, Sílvia Sancho 
Cap d’Àrea de Docència, Àngels Olivé 
Cap d’Àrea d’Investigació, Transferència i Innovació, Ignasi Salvadó 
Cap d’Àrea d’Infraestructures, Artur Martí 
Cap d’Àrea de Recursos per a l’Aprenentatge i la Investigació, Roser Lozano 
Coordinador d’Organització, Andrés Espejo 
Coordinadora de Planificació Econòmica, Elisenda Capella 
Coordinadora de Recursos Humans PAS, Carme Moreno 
Coordinador de les TIC, Lluís Ariño 
Coordinador de la Unitat de Programació i Sistemes d’Informació, Josep Carbó 
Coordinadora de la Unitat de Qualitat i Planificació, Sara Gimeno 
Vicesecretària, Helena Fraga 
Cap Gabinet de Comunicacions, Josep Maria Arias 
Directora del Centre de Formació Permanent de la URV, Charo Romano 
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3. PLA D’ACTUACIONS 
 
 
L’elaboració d’aquest Pla de millora és la resposta a una necessitat i voluntat de la 
Universitat de millorar, modernitzar i fer més eficient i sostenible la gestió 
universitària. En aquest plantejament global, destaquen sis eixos d’actuació per 
assolir els objectius prioritaris en aquest àmbit. 
 
L’assoliment d’aquests objectius ens ha de portar a un salt qualitatiu en la 
modernització de la gestió universitària. Aquestes millores han de ser quantificables 
i percebudes per tots els col·lectius de la Universitat i la ciutadania que s’hi 
relaciona.  
 
 
El Pla d’actuacions per a la millora de la gestió de la URV s’estructura a partir 
d’eixos, objectius i actuacions.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El primer dels eixos d’actuació, en què s’emmarca el procés d’elaboració i 
desenvolupament del present pla de millora, situa la qualitat i l’eficiència com a 
eix central de la gestió. Un objectiu clau  per aconseguir-ho és la implantació de 
sistemes de gestió de la qualitat que a llarg termini facilitin l’acreditació del model 
de gestió de la Universitat. Per poder començar aquest trajecte cal assolir diferents 
fites en els serveis de gestió, com elaborar les cartes de serveis, documentar i 
millorar els processos de gestió i implantar objectius i indicadors de qualitat. En 
aquest període es pretén obtenir certificacions de qualitat en quatre àmbits: 
Biblioteques, Contractació i Compres, Unitat de Gestió Administrativa 
Descentralitzada (UGAD) i Gestió Acadèmica. En aquest darrer àmbit, es persegueix 
assolir 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 i la gestió centralitzada de beques i ajuts. 
 
En aquest context, la URV també té 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. Respecte a aquests darrers, cal redefinir-ne els models de relació 
amb les estructures centrals per tal de millorar els processos de gestió que s’hi 
porten a terme.  
 
L’evolució de les tecnologies de la informació ha 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 l’administració electrònica, la 
nova manera de relacionar-se amb la ciutadania. La possibilitat de fer els 
tràmits administratius de manera telemàtica, amb transparència sobre l’estat de 
tramitació, representa un canvi important per a la població i també suposa una 

 
 
Àmbits generals de 
millora 

 
 
Fites generals que es 
marquen sobre els 
àmbits de millora 

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

Eixos 
Objectius 
 Actuacions 
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innovació organitzativa a la Universitat per adaptar-s’hi. Alguns dels objectius 
d’aquest eix són la implementació dels tràmits electrònics i el desplegament 
complet 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, i l’obertura del repositori d’objectes digitals, que permetrà 
emmagatzemar la producció de la comunitat universitària i aconseguir la visibilitat 
que la nostra universitat necessita.  
 
Seguint la mateixa estratègia, el tercer eix d’actuació del Pla ha de portar la 
Universitat cap a estructures de servei integrals i més properes a l’usuari. 
Els centres de recursos de l’aprenentatge i la investigació (CRAI) es van començar a 
implantar a la URV amb l’obertura del CRAI al campus Catalunya, i serà en aquest 
proper període quan es consolidin com el model de referència dels diferents campus 
de la Universitat, alhora que també es completarà la 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 
es convertirà en el punt central dels importants canvis que s’han de posar en 
marxa. 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, i també han de permetre millorar l’eficiència mitjançant la reducció de 
terminis i amb una informació més completa de l’estat dels projectes de recerca. En 
la mateixa línia, s’ha d’avançar en la millora de l’aplicació de recerca i en l’estudi 
dels costos indirectes reals per assolir les fites dels programes marc de la Unió 
Europea.  
 
L’evolució i millora dels processos de la gestió universitària va necessàriament 
lligada al desenvolupament de sistemes integrals de les TIC i d’informació 
institucional, orientats a donar servei a totes les missions de la Universitat. 
Alguns dels objectius bàsics són l’establiment del pla director de tecnologies de la 
informació i el de seguretat informàtica, el redisseny i la reestructuració de la web i 
la intranet pel que fa a desplegaments de l’estratègia de presència i més visibilitat 
de la URV a Internet, o l’adopció de la intranet com a escriptori de treball dels 
treballadors de la Universitat. Respecte al sistema d’informació, és necessari 
reforçar l’accés als 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 d’RDI i consolidar el 
model de dada única. 
 
Considerar les persones com el principal actiu de la URV comporta que hi hagi 
objectius que també significaran avenços importants en l’àmbit dels recursos 
humans. El desenvolupament de la carrera professional del PAS, amb un nou model 
de gestió per competències i una redefinició del Pla de formació, permetrà assolir 
una fita llargament desitjada per tothom. Encara en l’àmbit del personal 
d’administració i serveis, destaquen els procediments d’acollida i una completa 
revisió i actualització de les normatives. La implementació del portal del treballador 
permetrà, tant al PDI com al PAS, poder obtenir la informació referent al seu 
expedient administratiu i iniciar els tràmits de manera electrònica. En l’àmbit de 
PDI s’implantarà un mòdul específic per al personal investigador, amb una gestió 
diferenciada per a aquest personal que, lligada a la creació de les UGAD, serà de 
gran importància en la gestió correcta dels projectes de recerca. També durant 
aquest període s’han de posar en marxa el projecte Amics i Amigues de la URV i el 
programa de fidelització. 
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El darrer eix del pla de millora té com a objectiu ajudar a construir una 
universitat sostenible. Les actuacions d’aquest eix comprenen tots els àmbits de 
la gestió d’infraestructures i recursos materials, i s’haurà de dissenyar un pla 
integral de manteniment de la URV i continuar desplegant el Pla de medi ambient.   
  
Les 67 actuacions recollides en aquest pla, els responsables de portar-les a terme i 
els terminis d’execució previstos es troben a l’annex I d’aquest document, i es 
distribueixen en 6 eixos i 15 objectius de millora. 
 
 
Eixos i objectius del Pla de millora de la gestió 2011-14 
 

 Implantar sistemes de gestió de qualitat 

 Disposar d’estructures de gestió eficients i 
enfocades als objectius 

 Implantar una gestió acadèmica més eficient 
adaptada a l'EEES i a la nova realitat 
universitària 

 Implantar una nova gestió pressupostària 

Eix 1. La qualitat i l'eficiència 
com a eix central de la gestió 

 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 

 
 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 

Eix 3. Estructures de servei  
integrals i més properes a 
l'usuari 

 Fomentar les estructures de campus 
 

 Definir i implantar l'estratègia de TIC de la 
URV 

 Millorar els serveis TIC als usuaris 
Eix 4. Desenvolupament de 
sistemes integrals de les TIC i 
d'informació institucional 

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

 
 Desenvolupar els recursos humans Eix 5. Les persones com a 

principal actiu de la URV  Establir programes de fidelització 
 

 Implantar una gestió d'infraestructures i de 
recursos materials moderna i sostenible Eix 6: Ajudar a construir una 

universitat sostenible  Revisar i completar l'estratègia de rendició 
de comptes, visibilitat i promoció de la URV 
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4. SEGUIMENT I AVALUACIÓ DEL PLA D’ACTUACIONS 

 
El seguiment del Pla d’actuacions és molt important per avaluar el progrés de 
l’acompliment de cadascun dels objectius definits, amb una acurada anàlisi de 
l’estat d’implantació de les actuacions plantejades. 
 
Finalitzat el període del Pla d’actuacions per a la millora de la gestió (2014), se 
n’avaluarà l’efectivitat a partir dels resultats obtinguts. 
 
 
I. Seguiment intern de les actuacions 
 

• Responsable: responsable de l’actuació interaccionant amb el coordinador 
d’organització 

• Periodicitat: a escala global, trimestral, en el marc de les reunions de 
Gerència 

• Resultats: seguiment intern, mitjançant les fitxes de les actuacions, 
indicant el grau d’implantació de cada una 

 
 
II. Valoració del progrés del Pla d’actuacions 
 

• Responsable: coordinador d’organització 
• Periodicitat: anual 
• Resultats: informe anual de seguiment del Pla d’actuacions per a la millora 

de la gestió 2011–14, que inclourà el seguiment de l’acompliment dels 
objectius. 
Els resultats del seguiment i la revisió anual del Pla d’actuacions alimentaran 
el Pla de treball de la Gerència, en què fixa els objectius anuals  

 
 
III. Valoració global i tancament del Pla d’actuacions 
 

• Responsables: coordinador d’organització i coordinadora de la Unitat de 
Qualitat i Planificació 

• Periodicitat: finalització del període del Pla (2014) 
• Resultats: informe final d’acompliment del Pla d’actuacions per a la millora 

de la gestió 2011–14, que inclourà una valoració final de l’acompliment dels 
objectius 
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Esquema resum del seguiment i avaluació del Pla d’actuacions

CdG Abril 2011 
Informació del Pla 

d’actuacions 

Programa de 
govern  

2010–14  

Pla de treball de 
la Gerència  

Pla 
d’actuacions 

2011–14   

2011 2014 2012 2013 

Informe 
d’acompliment del 
Pla d’actuacions 

2011 – 2014   

Informe anual de 
seguiment del Pla 

d’actuacions 
2011–14   

Segon CdG 2012 
Seguiment del Pla 

d’actuacions 

Informe anual de 
seguiment del Pla 

d’actuacions 
2011–14   

Segon CdG 2013 
Seguiment del Pla 

d’actuacions 

Últim CdG 
legislatura 2014 
Tancament Pla 
d’actuacions 

S S S S S S S S S 

S 
Seguiment intern en el marc 
de les reunions de Gerència 

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 
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Seguiment de les actuacions plantejades per assolir els objectius del Pla 
d’actuacions 
 
La persona responsable d’una actuació s’encarrega de realitzar-ne el seguiment 
intern, valorant l’estat i el grau d’implantació, en col·laboració amb el coordinador 
d’organització.  
El seguiment intern s’ha de realitzar com a mínim cada tres mesos. En funció de 
l’actuació plantejada es podrà establir una altra periodicitat de seguiment intern; en 
finalitzar l’actuació, coincidint amb l’inici o finalització del curs acadèmic, al 
tancament de l’any, etc. 
 
A escala global, caldrà retre comptes cada tres mesos del resultat del seguiment 
intern de les actuacions en el marc de les reunions de Gerència.  
 
El seguiment de les diferents actuacions plantejades es farà analitzant-ne l’estat i el 
grau d’implantació.  

• Actuació implantada – 100% 
• Actuació en procés d’implantació – 0 al 100% 
• Actuació no implantada – 0%(*) 
• Actuació no iniciada – (**) 

 
(*) Com a actuació no implantada s’entén aquella actuació que no s’ha portat a terme en el 
termini previst.  
 
(**) Com a actuació no iniciada s’entén aquella actuació que no estava previst iniciar en el 
moment del seguiment. Aquestes actuacions no es tindran en compte en el càlcul del grau 
d’implantació. 
 
Els resultats del seguiment de les actuacions s’han de presentar a la fitxa de 
l’actuació “Model de fitxa per a la definició i seguiment de les actuacions”. 
Per facilitar l’avaluació de l’acompliment dels objectius, es traspassarà el grau 
d’implantació de les actuacions a la fitxa dels objectius “Model de fitxa per a la 
definició i seguiment dels eixos i objectius del Pla d’actuacions”. A més a 
més, el seguiment de les actuacions també ha d’incloure una valoració dels 
resultats més rellevants aconseguits en el desenvolupament de les actuacions.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Seguiment dd/mm/aaaa 
 

Estat:  Implantada    En procés    No implantada   No iniciada    

Grau d’implantació:        % 
 

Valoració: 
 

 
 
 
 

La taula reflecteix l’estat i el grau 
d’implantació de l’actuació.  

EIX I.  

Objectiu I.1 

Actuació I.1.1 
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Progrés del Pla d’actuacions 
 
Anualment s’ha de presentar un informe de seguiment del Pla d’actuacions 
per a la millora de la gestió 2011–2014. El coordinador d’organització ha 
d’elaborar aquest document, que s’ha de presentar coincidint amb el segon Consell 
de Govern ordinari de l’any.  
 
Aquest informe anual ha de valorar el grau d’acompliment dels diferents objectius 
que constitueixen el Pla d’actuacions. El grau d’acompliment d’un objectiu 
correspon a la ponderació del grau d’implantació de cada una de les actuacions que 
en formen part.   
 
A més a més, es farà un recompte de les actuacions implantades, no implantades i 
aquelles que estan en fase d’implantació, respecte a les actuacions plantejades.  
 
El seguiment anual, a més d’incloure l’estat de les actuacions, ha d’aplegar una tria 
dels resultats més destacats aconseguits, un plantejament futur de les actuacions 
encara no iniciades o que es troben en fase d’implantació i, si és necessari, un 
replantejament.   
 

 
 
 
 
 
 
 

Actuacions totals plantejades  
• Actuacions implantades  
• Actuacions en fase d’implantació  
• Actuacions no implantades  
• Actuacions no iniciades  
  

Grau d’acompliment de l’objectiu  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Els resultats del seguiment i la revisió anual del Pla d’actuacions alimentaran el Pla 
de treball de la Gerència, que fixa els objectius anuals de l’equip.  
 
 
 

EIX I.  

Objectiu I.1 

 
Resultats del seguiment (Aspectes destacats) 

La taula reflecteix les principals 
xifres sobre l’objectiu; el nombre 
total d’actuacions plantejades, les 
actuacions implantades, les no 
implantades i les que es troben en 
fase d’implantació.  

El grau d’acompliment de l’objectiu 
correspon a la ponderació del grau 
d’implantació de cada una de les 
actuacions que en formen part. 
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Valoració global i tancament del Pla d’actuacions 
 
Finalitzat el període del Pla d’actuacions per a la millora de la gestió 2011–14, es 
presentarà un Informe final d’acompliment del Pla d’actuacions per a la 
millora de la gestió 2011–14”. El coordinador d’organització i la coordinadora de 
la Unitat de Qualitat i Planificació han d’elaborar aquest document. Que s’ha de 
presentar coincidint amb el darrer Consell de Govern de la legislatura.  
 
Per cada objectiu del Pla d’actuacions s’ha de fer una valoració final de l’estat 
d’implantació de les actuacions i del grau d’acompliment de l’objectiu, expressat en 
percentatge. Les conclusions han d’incloure un resum dels resultats més destacats 
aconseguits i una revisió dels objectius no acomplerts, amb un replantejament de 
les actuacions, si s’escau. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Actuacions totals plantejades  
• Actuacions implantades  
• Actuacions en fase d’implantació  
• Actuacions no implantades  
  

Grau d’acompliment de l’objectiu  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

EIX I.  

Objectiu I.1 

 
Conclusions 
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ANNEX I. Actuacions del Pla de millora de la gestió 

 
RELACIÓ ACTUACIONS PLA DE MILLORA 2011/14 - OBJECTIUS 2011 

 
       

EIX OBJECTIU ACTUACIÓ PLA DE MILLORA 
 2011 - 2014 OBJECTIUS 2011 RESPONSABLE CO-

RESPONSABLE 

1 

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

Elaborar la carta de serveis del 
CRAI. 

2 

Documentar els processos de 
gestió i involucrar el servei en el 
seu manteniment i ús: SL, 
SRIiTIC, SGR, SRH, CI, SBiD, 
SREc., OCC, SGA. 

Documentar els processos de 
gestió. 
    Fase 1: Identificació i 
documentació de processos. 

3 

Implantar i mantenir un conjunt 
d'indicadors de gestió, amb 
definició d'objectius: SRH, CI, 
SGR, UGAD, OCC, SBiD, SREc.. 

  

4 
Implantar millores en els 
processos dels serveis: SRH, SGR, 
CI, SGA, SREc., OCC, SBiD. 

  

5 

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

Obtenir i mantenir les 
certificacions de qualitat dels 
següents serveis: SBiD, OCC, SGA, 
SRCiT i UGAD 
   Fase 1: Identificació i 
documentació de processos 

Responsable 
funcional                

de cada àmbit 

C.Unitat de 
Qualitat i 

Planificació 
 

C.Organització La qualitat i 
l'eficiència com a 
eix central de la 
gestió 

Implantar 
sistemes de 
gestió de 
qualitat 

6 

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

Establir l’acord i avaluació de 
tancament primera bianualitat del 
CP amb GR i establir acord segona 
bianualitat. 
Fer l’avaluació de tancament 
acord curs 2009-10 i establir acord 
curs 2010-11. 

C.Unitat de Qualitat i 
Planificació   
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EIX OBJECTIU ACTUACIÓ PLA DE MILLORA 
 2011 - 2014 OBJECTIUS 2011 RESPONSABLE CO-

RESPONSABLE 

7 
Revisar estructures: estudiants, 
activitats culturals i divulgatives i 
acadèmiques. 

Revisar estructures: estudiants, 
activitats culturals i divulgatives i 
acadèmiques. 
  Fase 1: Anàlisi 

Vicegerent   

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

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

Estudiar la viabilitat de la 
integració de la formació 
permanent a la URV.   
   Fase 1: Estudi de viabilitat 

D. Centre Formació 
Permanent 

Responsable 
funcional                

de cada àmbit 

Disposar 
d’estructures de 
gestió eficients i 
enfocades als 
objectius 

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

Fer una proposta per reorganitzar 
els processos actuals cap a un 
model d’avaluació global de la 
qualitat dels grups que doni 
resposta tant als requeriments 
externs com als interns. 

C.Unitat de Qualitat i 
Planificació 

C.A.Investigació, 
Transferència i 

Innovació 

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 Vicesecretària  

12 

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

  

13 
Definir circuits i procediments per 
a la gestió de màsters 
interuniversitaris. 

Definir circuits i procediments per 
a la gestió de màsters 
interuniversitaris. 

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

Posar en marxa el procés de 
gestió centralitzada de beques i 
ajuts. 
   Fase 1: Elaborar un estudi 
preliminar 

La qualitat i 
l'eficiència com a 
eix central de la 
gestió 

Implantar una 
gestió acadèmica 
més eficient 
adaptada a 
l'EEES i a la nova 
realitat 
universitària 

15 Descentralitzar l’alta a UXXI de 
diferents col·lectius.  

C.A.Docència   
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EIX OBJECTIU ACTUACIÓ PLA DE MILLORA 
 2011 - 2014 OBJECTIUS 2011 RESPONSABLE CO-

RESPONSABLE 
Implantar una 
gestió 
acadèmica més 
eficient 
adaptada a 
l'EEES i a la nova 
realitat 
universitària 

16 

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

  C.A.Docència Vicegerent 

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. 

Implantar la comptabilitat 
analítica. 
   Fase 1: establir les actuacions i el 
calendari 

18 
Implantar el pressupost per 
programes basat en indicadors de 
resultats. 

Implantar el pressupost per 
programes basat en indicadors de 
resultats. 

19 

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

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

Implantar una 
nova gestió 
pressupostària 

20 

Estudiar un nou model de 
finançament per a centres i 
departaments, per promoure 
processos d’agregació estratègica. 

Estudiar un nou model de 
finançament per a centres i 
departaments, per promoure 
processos d’agregació estratègica. 
  Fase 1: Estudi 

C.Planificació                      
Econòmica  

La qualitat i 
l'eficiència com a 
eix central de la 
gestió 

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

21 

Redefinir mecanismes i canals 
estables de comunicació amb 
centres i departaments per 
millorar la gestió  
d’aquestes unitats. 

  C.Unitat de Qualitat i 
Planificació C.Organització 
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EIX OBJECTIU ACTUACIÓ PLA DE MILLORA 
 2011 - 2014 OBJECTIUS 2011 RESPONSABLE CO-

RESPONSABLE 

22 Implantar el FOU electrònic 
Implantar el FOU electrònic. 
   Fase 1: Secretaria General 
   Fase 2: Recursos Humans 

Vicesecretària  C.TIC 

23 Posar en marxa 6 tràmits amb 
gestió electrònica. 

Posar en marxa sis tràmits amb 
gestió electrònica. 

C. Organització 
C. TIC 

  
  

24 Posar en marxa el servei d'avís de 
recepció.   

25 Implantar el segell institucional.   
Vicesecretària C TIC 

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. 

Fase 1: Repositori de producció 
científica C.Organització  

27 

Implantar la gestió documental a 
la URV en els àmbits de convenis, 
estudiants, treballadors, recerca i 
contractació, i disseny dels 
expedients electrònics. 

Gestor documental. Àmbit 
convenis i contractació 
     Fase 1: Disseny del procés  
     Fase 2: Implantació 

Responsable funcional                
de cada àmbit C.Organització 

28 Implantar el programa de registre 
ERES. 

Implantar el programa de registre 
ERES 
    Fase 1: Posada en marxa nou 
programa 
    Fase 2: Posada en marxa 
registre telemàtic 

Vicesecretària    

29 

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

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

Vicesecretària  C.Organització 

L’administració 
electrònica, la 
nova manera de 
relacionar-se 
amb la ciutadania 

Desplegar 
l’administració 
electrònica 

30 Potenciar l’ús de les subhastes 
electròniques. 

Potenciar l’ús de les subhastes 
electròniques. C.A.Infraestructures   
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EIX OBJECTIU ACTUACIÓ PLA DE MILLORA 

 2011 - 2014 OBJECTIUS 2011 RESPONSABLE CO-
RESPONSABLE 

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

32 Integrar l’estructura de l’SBiD al 
CRAI. 

Integrar l’estructura de l’SBiD al 
CRAI. 

Desplegar el 
suport a 
l'aprenentatge i 
la investigació al 
segle XXI: 
implantar el 
model de CRAI 
de la URV 

33 

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

Posar en marxa els CRAI de 
campus Sescelades i campus Terres 
de l’Ebre. 

C.CRAI   

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). 

 

35 

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

 

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. 

 

37 

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

 

C.A.Investigació, 
Transferència i 

Innovació 
  

Estructures de 
servei  integrals i 
més properes a 
l'usuari 

Implantar un  
nou model de 
gestió de la 
recerca 

38 Posar en marxa la UGAD. Posar en marxa la UGAD.  Vicegerent 

C.Organització 
C.TIC 

C.A.Investigació, 
Transferència i 

Innovació 
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EIX OBJECTIU ACTUACIÓ PLA DE MILLORA 
 2011 - 2014 OBJECTIUS 2011 RESPONSABLE CO-

RESPONSABLE 

39 Elaborar el pla director de l'SRCiT. Elaborar el pla director de l'SRCiT. Implantar un  
nou model de 
gestió de la 
recerca 40 

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

 

C.A.Investigació, 
Transferència i 

Innovació 
  

Estructures de 
servei  integrals i 
més properes a 
l'usuari Fomentar les 

estructures de 
campus 

41 
Dissenyar i implantar 
estructures de campus en 
l’àmbit de gestió acadèmica. 

Dissenyar i implantar 
estructures de campus en 
l’àmbit de gestió acadèmica. 
   Fase 1: Elaborar un estudi 
preliminar 

C.A.Docència  

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

43 
Elaborar el pla director de 
seguretat informàtica a la URV 
2011.  

C.TIC C.Organització 

44 Elaborar el pla director de 
presència a Internet de la URV. 

Elaborar pla director de presència 
a Internet de la URV. 

Definir i 
implantar 
l'estratègia de 
TIC de la URV 

45 Implantar un sistema de gestió 
avançada de clients a la URV. 

Elaborar pla director de la gestió 
avançada de clients a la URV. 

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

  

47 Consolidar el model de dada única 
a la URV 2014.   

48 Implantar “Les meves dades”. Implantar “Les meves dades”. 
Directori virtual del personal URV. 

49 

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

  

Desenvolupament 
de sistemes 
integrals de les 
TIC i d'informació 
institucional 

Millorar els 
serveis TIC als 
usuaris 

50 Adaptar tecnològicament l’entorn 
de suport Moodle. 

Adaptar tecnològicament l’entorn 
de suport Moodle. 

C.TIC   
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EIX OBJECTIU ACTUACIÓ PLA DE MILLORA 
 2011 - 2014 OBJECTIUS 2011 RESPONSABLE CO-

RESPONSABLE 

51 

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

Elaborar la guia per unificar dades 
en l’àmbit de la recerca. 

C.A.Investigació, 
Transferència i 

Innovació 
  

52 
Reforçar l'accés dels òrgans de 
direcció al sistema d'informació 
institucional. 

Reforçar l'accés dels òrgans de 
direcció al sistema d'informació 
institucional. 

C.Programació i 
Sistemes 

d’Informació 
  

 

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.  

Desenvolupar l'àmbit funcional de 
gestió econòmica en el SINIA de la 
institució.  
   Fase 1: Anàlisi funcional 
   Fase 2: Activació projecte per al 
desenvolupament DATAMART 
d’economia (fins 2012) 

C.Programació i 
Sistemes 

d’Informació 

C.Planificació 
Econòmica 

54 
Carrera Professional - 
Desenvolupar un model de gestió 
per competències. 

Desenvolupar un model de gestió 
per competències. 

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

Millorar el Pla de formació del 
PAS. 

56 Revisar i actualitzar les 
normatives del PAS.   

57 Implantar el procediment 
d'acollida del personal de la URV.   

58 Revisar i actualitzar la descripció 
de llocs de treball. 

Revisar i actualitzar la descripció 
de llocs de treball. 

59 
Funcionarització. Estudiar i 
dissenyar els processos 
necessaris. 

Funcionarització.  
   Fase 1: Estudi i disseny dels 
processos necessaris 

Les persones com 
a principal actiu 
de la URV 

Desenvolupar els 
recursos humans 

60 Activar el mòdul de personal 
investigador  

C.Recursos Humans   
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EIX OBJECTIU ACTUACIÓ PLA DE MILLORA 
 2011 - 2014 OBJECTIUS 2011 RESPONSABLE CO-

RESPONSABLE 

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.  

Amics i Amigues.  
  Fase 1: Posar en marxa el 
programa Amics i Amigues 

Vicegerent 
Les persones com 
a principal actiu 
de la URV 

Establir 
programes de 
fidelització 

62 Crear el programa de fidelització 
(Projecte URVAN) 

Programa de fidelització (Projecte 
URVAN) 

C.G.Comunicació i 
Relacions Externes 

 

63 Dissenyar el pla de manteniment 
de la URV. 

Dissenyar el pla de manteniment 
de la URV 
Fase 1: pla de manteniment 
correctiu 

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. 

Implantar el pla documental del 
parc immoble de la URV. 

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

Fase 1: Desplegar Pla de medi 
ambient. Mesures d’estalvi energètic 
a FQ i FE 

C.A.Infraestructures   

Implantar una 
gestió 
d’infraestructure
s i de recursos 
materials 
moderna i 
sostenible 

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

Presentar els plans de viabilitat 
del CTQC i del CTNS. 

C.A.Investigació, 
Transferència i 

Innovació 
  

Ajudar a 
construir una 
universitat 
sostenible 

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

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

Elaborar un informe sobre les 
possibilitats d’actuació que inclogui 
bones pràctiques d’instruccions de 
referència i proposta d’estructura 
d’informe de rendició de comptes 
(memòria RSU) 

C.Unitat de Qualitat i 
Planificació   



 

Pla de millora de la gestió de la URV  2011-2014 v8                               22 

      
  

     C."Coordinador/a" 
     C.A "Cap d'àrea" 

     
C.G "Cap 
Gabinet" 

     

Llegenda 

D. "Director/a" 
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ANNEX II. Model de fitxa per a la definició i seguiment dels eixos i objectius del Pla d’actuacions 

 
 

 
EIX   

Objectiu (número i descripció) 
Grau d’implantació 

Actuació  Responsable Termini execució 1r - S 2n - S 3r – S 4t – S 
Progrés ... n...-S 

Tancament 
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ANNEX III. Model de fitxa per a la definició i seguiment de les actuacions 
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