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Objecte

La dotació econòmica total és inalterable.

El Premi UPC a la Qualitat de la Gestió Universitària té com a finalitat reconèixer la gestió de qualitat en l’àmbit de l’activitat desenvolupada pel personal d’administració i serveis de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Aquest Premi neix del desig de posar
en marxa mecanismes d’incentivació i distinció de la contribució
en la millora de la gestió a través de la implantació o adaptació de
mètodes que hagin donat resultats contrastats de qualitat.

Es poden fer mencions especials honorífiques d’altres candidatures presentades, si el jurat ho considera convenient.

Àmbit del Premi
Per optar al Premi UPC a la Qualitat de la Gestió Universitària cal
que la pràctica presentada hagi seguit el cicle de planificació, execució i revisió, dins d’un marc orientat als resultats, al client i a la
millora contínua.

Presentació de candidatures
Les propostes s’han d’haver desenvolupat dins d’unitats que
formin part de la UPC i poden correspondre a qualsevol nivell organitzatiu. Les propostes han de ser presentades pel
responsable de gestió de la unitat (Cap de la Unitat Transversal de Gestió, cap de servei, director d’Àrea o figura equivalent) i han de contenir, com a mínim, els punts següents:
a) El resum descriptiu del projecte, d’una extensió màxima de dos
fulls DIN A4.
b) La memòria del projecte, d’una extensió màxima de 10 fulls
DIN A4, que ha d’incloure, com a mínim, els apartats següents:
• Descripció de la situació prèvia.
• Objectius establerts.
• Descripció dels treballs o les accions que s’han dut a terme.
• Valoració econòmica.
• Avaluació dels resultats.
c) Els resultats es poden acreditar mitjançant annexos que
continguin els indicadors i altres materials que es considerin
oportuns.
La presentació de les candidatures i el lliurament de la documentació s’ha de fer a la Seu Electrònica de la UPC.
El termini de presentació de les candidatures finalitza el dia 30
d’abril de 2021.
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El Premi, instituït i atorgat pel Consell Social de la UPC, té una
periodicitat biennal.

De l’import dels premis, se’n dedueix l’impost corresponent.

Jurat per a la valoració del Premi

El jurat està format per les persones següents:
a. El president del Consell Social o la persona que delegui,
que ocupa la presidència del jurat.
b. El rector de la UPC o la persona que delegui.
c. El gerent de la UPC, que actua com a secretari.
d. El membre del PAS que forma part del Consell Social.
e. El membre del PDI que forma part del Consell Social.
f. El membre de l’estudiantat que forma part del Consell Social.

Veredicte del jurat i criteris de valoració

El jurat designa el projecte o els projectes guanyadors, fins a un
màxim de tres. També es poden fer mencions especials a altres
propostes presentades.
Per emetre el veredicte, el jurat ha de tenir en compte els criteris
de qualitat que els projectes aporten en l’àmbit de la gestió de
personal, la gestió dels recursos i la gestió dels processos, així
com en l’àmbit dels resultats obtinguts.

E s tindrà en especial consideració projectes que tinguin en compte:
• la implicació de vàries unitats i/o serveis en el seu desenvolupament, i l’impacte del projecte a membres de la comunitat.
• una gestió de personal que millori la coordinació i la comunicació entre les persones,
• una gestió dels recursos que segueixi criteris d’eficiència i sostenibilitat i que simplifiqui i agilitzi els tràmits administratius. Pel
que fa als resultats, es valora el nivell d’innovació o de millora
contrastada aportats pel projecte.
El veredicte del jurat es farà públic durant el 2021. El veredicte
serà inapel·lable.
La participació en la convocatòria suposa l’acceptació de les
bases del Premi. Així mateix, d’acord amb la Llei de propietat
intel·lectual, els autors o autores de cada projecte presentat al
Premi autoritzen que es publiqui al dipòsit digital UPCommons.

El Premi
L’import del Premi és de 2.000 €, que s’ingressarà a la partida del
pressupost de capítol II de la unitat de la UPC que indiqui la persona guanyadora o el responsable de l’equip guanyador. Contra
aquesta partida es pot imputar despesa fins al 31 de desembre de
2021, que caldrà executar seguint els processos de gestió i el marc
normatiu vigent a la UPC per a aquesta tipologia de despeses.
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