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El procés de reflexió per a l’elaboració del Pla estratègic de les TIC de la UPC 
(PETIC 2021) es va iniciar a l’octubre de 2018, en resposta a un dels compromisos del 
Pla d’actuacions UPC 2018-202. Ha estat un procés participatiu en el qual han 
intervingut, a través de diferents mecanismes, més de 120 persones representants de 
diferents col·lectius i serveis, en què s’han analitzat tant les TIC de l’àmbit corporatiu 
com les de les UTG i en el qual l’aspecte metodològic ha esdevingut un element clau. 
 

1. L’objectiu  
 
El resultat ha permès definir i formalitzar l’estratègia TIC de la UPC, que té com a 
objectiu definir el model de serveis TIC del qual s’ha de dotar la nostra universitat per 
donar suport a la seva estratègia els propers anys. Concretament, es tracta de 
dissenyar un serveis TIC àgils, flexibles i centrats en els usuaris i que permetin prendre 
decisions fonamentades i assolit una administració efectiva i eficient.  
 
 
2. La metodologia 
 
S’ha seguit una metodologia basada en 3 fases: 

 
 
 
Fase 1: AS-IS – Diagnòstic global de la situació de partida. L’anàlisi s’ha realitzat 
separadament per a les TIC corporatives i les TIC de les UTG, tenint en compte les 

dimensions següents o visió 360º: les 
aplicacions, la infraestructura tecnològica, els 
processos operatius i de gestió de les TIC, la 
seguretat, les persones i el seu talent, i, 
finalment, el govern, l’organització i el cost 
de les TIC.  
 
La valoració s’ha efectuat sobre la base de 
criteris quantitatius (informació facilitada per 
cada un dels serveis TIC) i qualitatius 
(informació extreta de workshops, 
entrevistes, reunions...).  



 
També en aquesta etapa s’ha acomplert una anàlisi externa mitjançant la consulta de 
diverses fonts de referència, a fi de detectar tendències quant a tecnologies 
estratègiques en l’àmbit de la high education. 
 
Fase 2: TO-BE – Les conclusions obtingudes del diagnòstic han servit de base per 
establir la visió de futur de les TIC de la UPC. L’anàlisi del buit que hi ha entre la 
situació en què es voldria estar i la situació actual dona lloc a una primera identificació 
de les iniciatives estratègiques clau en les quals s’ha de centrar el PETIC 2021. En 
concret, s’han establert 18 iniciatives, per a cada una de les quals hi ha un grup de 
treball ad hoc que ha treballat en diferents workshops per crear els escenaris que es 
voldrien assolir, destriar-los i, finalment, validar l’escenari escollit. 
 

 
 
Fase 3: TO-DO – Per a cada iniciativa estratègica, els grups de treball han completat i 
elaborat el pla de desplegament de l’escenari escollit, en què es determinen una sèrie 
de projectes valorats i planificats.  
 
El resultat de tot plegat és el full de ruta per al període 2019-2021 que cal recórrer per 
assolir l’objectiu. 
 
 
3. Conclusions del diagnòstic per a cada àmbit 
 
A continuació s’assenyalen les conclusions més rellevants del diagnòstic per a cada 
àmbit (corporatiu i UTG) i cada dimensió de la visió 360º de l’anàlisi: 
 
 
3.1. VISIÓ CORPORATIVA 

Aplicacions i arquitectura  
S’observa que el grau de digitalització dels processos de les àrees en què s’organitzen 
els Serveis Generals pel que fa a les aplicacions de què disposen és mitjà, amb 
processos de negoci (alguns dels quals són crítics) no coberts al 100 %. Per tant, el 
grau de satisfacció de les TIC en aquesta perspectiva és baix. 
 
S’evidencia un gran volum i una gran dispersió d’aplicacions informàtiques 
(aproximadament 220), cosa que suposa destinar esforços a mantenir-les, integrar-les, 
fer-les evolucionar i fer-les segures. 



 
Finalment, cal destacar la imminent necessitat de l’evolució dels grans sistemes ERP 
en els àmbits acadèmic, econòmic i de recursos humans.  
 
 
Tecnologia i infraestructura TIC  
Es tracta d’un àmbit format per serveis TIC molt consolidats amb un grau de 
coneixement i d’experiència tècnica interna molt important.  
 
S’observa la necessitat que les eines PIM (gestió d’informació personal) evolucionin: 
correu, agenda i fitxers.  
 
El tret més ressenyable és el risc de pèrdua de connectivitat amb els centres remots 
(Vilanova, Castelldefels...) per manca de redundància en les infraestructures de 
comunicació. 
 
Processos TIC 
Es detecten ineficiències per la manca d’aplicació de metodologies de gestió de 
projectes, fet que evidencia problemes en les especificacions, la planificació, el 
seguiment i el control de certs projectes clau. 
 
Govern i cost de les TIC  
S’observa una necessitat de millora dels òrgans de govern actuals de les TIC, que si 
bé són plurals i ben representats, funcionen d’una manera molt vertical i cadascun 
se centra el propi àmbit de responsabilitat. Així mateix, el model organitzatiu actual 
esdevé poc flexible i adaptable a noves maneres de treballar. 
 
En un altre ordre de consideracions, cal consolidar el canvi organitzatiu iniciat en 
l’Àrea TIC. 
 
Talent TIC  
El talent professional del personal TIC és molt elevat i incorpora tant coneixement 
tècnic com funcional. Sovint, per això, aquest coneixement es concentra en una 
única persona; per tant, hi ha una excessiva dependència de persones clau. Una altra 
qüestió preocupant és la mitjana d’edat alta de la plantilla TIC de la UPC. 
 
Seguretat TIC  
En aquesta visió corporativa, podem dir que la seguretat TIC és correcta pel que fa a 
compliment legal i normatiu, atesa l’existència de polítiques, indicadors, etc. Malgrat 
tot, cal ser més estrictes a l’hora d’aplicar l’anàlisi de riscos. Finalment, fora 
recomanable establir una gestió de la seguretat més homogènia a tots els àmbits de la 
Universitat. 
 

3.2. VISIÓ UTG 

Aplicacions i arquitectura 
L’anàlisi de les TIC a les UTG s’ha realitzat des d’una doble vessant. D’una banda, 
s’ha demanat la percepció dels serveis que es reben de la part corporativa i, de l’altra, 
la valoració dels serveis que s’ofereixen localment. Cal destacar que una de les 
reclamacions més generalitzades és que les aplicacions i/o serveis d’abast global 
sovint es dissenyen sense tenir en compte les necessitats de les UTG des de l’inici; 
per aquest motiu, quan les solucions s’implanten a les unitats l’experiència que tenen 
com a usuaris no és satisfactòria. Així mateix, la poca incidència en la priorització dels 
projectes corporatius dels projectes de les UTG també és una queixa reiterada. 



 
Cal esmentar també la diversitat de solucions locals i duplicades personalitzades a 
l’entorn de cada UTG, que és de l’ordre de 200 aplicacions, especialment al voltant de 
processos relacionats amb la gestió acadèmica. Aquest fet s’agreuja, ja que en no 
disposar d’uns estàndards comuns i compartits pel personal TIC, les aplicacions no 
“parlen” entre elles i no es poden reutilitzar en les unitats que no tenen la necessitat 
coberta. 
 
Tecnologia i infraestructura TIC 
En aquest aspecte, la percepció d’aquests tipus de serveis oferts des de l’àmbit 
corporatiu és positiva. La valoració de la prestació en l’àmbit intern de cada UTG 
depèn de les seves capacitats. El que sí que es detecta és que tornem a molta 
dispersió tecnològica, serveis similars heterogenis, manca d’universalització de serveis 
i, per tant, dificultats per optimitzar costos i fer més eficient la gestió.  
 
Així mateix, tot i que la infraestructura TIC actual es considera correcta pel que fa a la 
renovació tecnològica, s’han posat de manifest certes dificultats a l’hora d’adquirir-la i 
obtenir finançament. Per tant, cal preveure possibles models de finançament suficient i 
sostingut en el temps de les inversions. 
 
Processos TIC 
Tal com succeïa en l’àmbit corporatiu, s’evidencia una manca de sistemàtica i de 
processos i metodologies de gestió comuns. Cada UTG decideix les tecnologies, els 
entorns de desenvolupament, els llenguatges i les eines de programació que utilitzarà 
internament. Aquest fet dificulta la compartició i l’aprofitament de solucions entre UTG. 
D’altra banda, s’observa una dispersió excessiva en els canals d’atenció i suport TIC, 
cosa que provoca confusions en els usuaris. 
 
Govern i cost de les TIC 
Atesa l’estructura descentralitzada de la nostra universitat, el model actual de 
governança TIC, molt diversificat i poc governant, fa difícil aconseguir que totes les TIC 
de la UPC vagin en una mateixa direcció i cada unitat estableix les seves prioritats en 
funció de les pròpies necessitats i recursos disponibles. Així mateix, s’observen 
diferents nivells de maduresa en la implantació de processos relacionats amb el 
govern de les TIC, segons la mida i la idiosincràsia de cada UTG.  
 
Talent TIC 
La dificultat en aquesta perspectiva és la diversitat i heterogeneïtat de tipologies de 
UTG pel que fa a mida, nombre i perfil del personal TIC, recursos disponibles, suport 
ofert... En conseqüència, no es pot garantir que un mateix servei TIC es presti en 
condicions equivalents a totes les UTG, ni la mateixa capacitat per dedicar-se a 
projectes tecnològics. De nou, especialment en les UTG que tenen una dimensió més 
reduïda, trobem àmbits de coneixement dependents d’una única persona sense 
alternativa possible, amb el risc que aquest fet suposa per a la continuïtat del servei. 
 
Seguretat TIC 

En aquest àmbit, la seguretat TIC no està tan ben resolta com a nivell corporatiu, 
especialment pel que fa a aspectes de compliment normatiu, i s’evidencia més 
acusadament la manca de cultura a l’hora d’aplicar l’anàlisi de riscos. És important 
pal·liar aquesta situació, ja que la seguretat s’ha d’entendre com un procés transversal 
en tota l’organització i un problema de seguretat impacta directament en la imatge 
global de la UPC, independentment d’on s’hagi produït. 

 
 



4. Els 10+1 temes que cal resoldre i propostes de solució 

 

 
1) ERP econòmic i de personal: els sistemes actuals de planificació de recursos 
empresarials (ERP), basats en programari SAP, que s’utilitzen a la UPC són 
l’econòmic i el de personal. Ambdós estan afectats per una evolució tecnològica 
marcada pel fabricant que suposa un canvi profund de l’arquitectura actual. A aquest 
fet de caire extern cal afegir factors interns, com ara processos de gestió no coberts 
totalment pels sistemes actuals, canvis normatius sovintejats que obliguen a mantenir 
un intens ritme de desenvolupament... Per tot això, la relació cost/efectivitat és 
significativament desfavorable. En conseqüència, les mesures que cal avaluar seran 
les següents: 

 SAP econòmic: completar i fer evolucionar l’ERP actual, mentre s’analitzen 
possibles solucions futures aprofitant sinergies amb altres universitats catalanes 
que es troben en la mateixa situació. 

 ERP personal: iniciar un procés de migració de la solució actual a una solució més 
eficient, automatitzada i adaptada. 

 

2) Administració electrònica: l’empenta inicial pel desplegament de l’administració 
electrònica a la UPC ha estat frenada els darrers temps per una manca de suport 
institucional. És per això que cal enfortir de nou el lideratge i fer una aposta decidida 
per tornar-la a situar en la realitat de la nostra universitat. 
 
Cal potenciar, estendre, millorar i completar l’ecosistema d’eines i sistemes actuals per 
facilitar la transformació digital dels processos (registre, identitat, signatura, gestor 
d’expedients, gestor documental, notificacions electròniques...), alhora que s’avaluen i 
es fa vigilància tecnològica de les solucions integrades del mercat i de les experiències 
d’altres universitats de l’entorn. 
 
3) Gestió de la recerca: en aquest àmbit, es disposa d’un ampli ventall de sistemes 
d’informació. La principal mancança és que són sistemes desacoblats, amb una 
integració feble entre ells, i que no cobreixen la totalitat del cicle de vida dels projectes 
de recerca, cosa que es tradueix en una UX (experiència d’usuari) del PDI pobra. 
 
Es crearà una plataforma universal de suport a la recerca per cobrir totes les etapes 
del cicle de vida de la recerca, de manera que s’integrin dades i unitats implicades. 

+



Així mateix, es vol posar a l’abast dels investigadors una oferta basal de serveis al 
cloud específiques per a la implementació de la recerca. 
 
4) PRISMA: l’actual sistema d'informació per a la gestió dels estudis de la UPC es va 
implantar fa més de 15 anys. Actualment es troba en fase de migració pel risc 
d’obsolescència tecnològica i funcional. Aquesta migració, per manca de recursos 
interns, s’està allargant en el temps i se’n qüestiona el cost i la sostenibilitat. És, per 
tant, el moment de plantejar quin ha de ser el model futur de desenvolupament de 
l’ERP acadèmic: continuar amb el model internalitzat de desenvolupament a mida o 
inclinar-se per alguna de les solucions existents en el mercat (SIGMA i UXXI).  
 
La decisió és crítica i de gran abast; per tant, caldrà fer un estudi profund i acurat 
(benchmarking) en què s’analitzin aspectes funcionals, tècnics i econòmics, no sols 
des de la vessant corporativa, sinó també des de la vessant de les UTG, pel pes que la 
gestió acadèmica té en els centres. Així mateix, la decisió final haurà de tenir present 
l’impacte, l’orientació i el desenvolupament de l’equip humà que actualment es dedica 
al projecte PRISMA cap a altres projectes de valor, si n’hi ha. 
 
5) Ecosistema acadèmic de les UTG: cal reduir l’alt grau de duplicitat de les 
aplicacions locals a mida en l’àmbit de la gestió acadèmica que complementen o 
afegeixen funcionalitats al voltant de PRISMA, sense que sigui possible compartir i 
reutilitzar aquests desenvolupaments. Per fer-ho, s’haurà d’establir un govern de les 
TIC d’àmbit UPC que permeti prioritzar els projectes amb visió global i 
desenvolupaments cooperatius. 
 
6) Business intelligence (BI): un dels objectius del Pla d’actuacions és l’accés 
integrat a la informació precisa i de qualitat necessària per prendre les millors 
decisions; per això, caldrà desplegar una estratègia de BI i de govern de les dades 
global i comú a tota la Universitat. Cal definir i implantar una arquitectura de gestió de 
dades per a la captació, l’emmagatzematge, l’anàlisi i la comunicació de les dades, 
amb serveis de dades obertes i amb eines analítiques. Aquest projecte de BI 
s’abordarà per fases, el primer domini de les quals que caldrà abordar serà anàlisi del 
de rendiment acadèmic. 
 
7) Relació amb l’estudiantat: fruit de l’anàlisi de les expectatives de l’estudiantat de 
la UPC durant les diferents etapes de la vida universitària, s’ha identificat que veuen 
amb molt interès disposar d’una app mòbil que agrupi la majoria de serveis d’ús 
habitual al llarg dels estudis. És per això que ja s’està avançant en el projecte de 
disseny d’aquesta app. Així mateix, les funcionalitats prioritàries per a l’estudiantat per 
incorporar-les a aquesta app són gestió d’horaris, consulta de notes, reserva d’espais, 
notícies i avisos. 
 
Addicionalment, s’hi integraran noves eines per millorar la docència i l’atracció i 
retenció del nostre estudiantat (CRM, nous continguts, learning analytics, student 
churn...). 
 
8) Disseny de nous serveis: des del punt de vista del disseny dels serveis, cal 
establir un model amb visió transversal, pensat amb i per als usuaris finals de les UTG. 
En aquest disseny de nous serveis serà clau unificar estàndards, metodologies de 
gestió, tecnologies i eines comunes i compartides que permetin el treball col·laboratiu i 
la compartició i reutilització de les solucions entre tots els TIC de la UPC. 
 
9) Serveis bàsics per al PDI i el PAS: amb aquesta iniciativa es pretén estandarditzar 
un conjunt de serveis bàsics universals per al PDI i el PAS, independentment de la 
unitat. S’abordarà principalment l’estandardització de l’equipament i els serveis 



associats al lloc de treball (punt únic d’atenció, portal de serveis, repositori de fitxes, 
correu i agenda i gestió de les estacions de treball del PAS). 
 
10) Compres i inversions TIC: cal determinar un marc de finançament comú dels 
serveis TIC que sigui sostenible i que permeti optimitzar la despesa global, 
especialment pel que fa a comodities, que no suposen cap avantatge estratègic. 
Aquest enfocament implica identificar tipologies d’actius que afavoreixin 
l’estandardització (equips de xarxa, ordinadors del PAS...) i fer una anàlisi acurada 
d’un model de finançament de les inversions assumit centralitzadament, a fi de 
racionalitzar la despesa i proporcionar el nivell de servei mínim que demanada 
l’organització. 
 
10 + 1) Governança i organització: per garantir l’èxit del Pla estratègic, cal millorar el 
model actual de governança TIC, que ha d’evolucionar cap a un model de govern 
federat de les TIC que permeti harmonitzar les TIC corporatives i les locals. L’àmbit 
d’aquesta governança inclourà la priorització dels projectes i inversions alineats 
estratègicament (cartera estratègica de projectes TIC), un marc de finançament 
sostingut i sostenible, un model de gestió de serveis comuns i els mecanismes per a la 
participació de les unitats en la presa de decisions.  
 
Cal donar suport a aquest govern TIC amb un model organitzatiu que permeti maneres 
de treballar més flexibles i eficients i compartir metodologies de gestió de projectes i 
serveis que facilitin implementar accions conjuntes per afrontar reptes compartits entre 
tot el personal TIC de la UPC. 
 
 

5. El PETIC en xifres 

 
Algunes xifres significatives del Pla estratègic de les TIC: 

 
Pel que fa a la participació, al llarg 
d’aquest projecte han col·laborat, 
fins avui, 125 persones. S’espera 
que a l’hora d’executar-lo durant els 
propers 3 anys, la participació activa 
de la comunitat UPC serà més 
elevada, entre personal tècnic i 
funcional.  

 
Quant a les 18 iniciatives estratègiques 
identificades, un 14 % es consideren de 
creixement, un 24 % es consideren 
transformadores o creadores de noves 
propostes de valor, i un 62 % són iniciatives 
operacionals o de funcionament.  
 
 
 
 
 
 
 
 



Aquestes iniciatives apleguen els més de 100 projectes que formen el full de ruta del 
Pla estratègic TIC per al període 2019-2021, un pla ambiciós, amb una visió integrada i 
global que ha de permetre assolir els reptes plantejats de cara a transformar la UPC 
en una universitat plenament digital.     


