
 
 

El punt de vista de les Unitats Bàsiques com a receptores de serveis de les UTGs  

Sala d’actes ETSEIB. 8 de juny de 2017 de 10:00 a 12:30 h. 

 

Taula Rodona oberta a la comunitat 

 

 Les UTGs, concebudes el 2005, s’han estat desplegant en un context de crisi econòmica, com un intent d’abordar 
la racionalització d’uns recursos cada vegada més minsos. 

 L’experiència acumulada per les Unitats Bàsiques (UUBB) i les pròpies UTGs existents, amb diferents entorns, 
temps i graus d’implantació, fa aconsellable posar en comú una anàlisi que permeti una valoració d'aquest model 
i millorar-ne l’adequació i el funcionament en el marc del model organitzatiu de la Universitat. 

 
 

Objectiu 

Espai de debat on reflexionar sobre quin és el model òptim d’estructura de gestió 

universitària de les UUBB mitjançant les UTGs per fer front als reptes de la UPC  



 

Debat al voltant de cinc manifests 
 

Manifest 1: L’estructura s’ha d’orientar a garantir el 
compliment de la missió de la UPC, de forma eficaç i eficient. 

Manifest 2: Una de les fortaleses de la UPC està en la seva 
diversitat (d’àmbits, ubicacions, cultures, concepcions...). 

Manifest 3: Els recursos han de focalitzar-se de forma directa 
sobre la docència, la recerca i la transferència de tecnologia. 

Manifest 4: L’estructura de gestió universitària ha d’incentivar 
la vocació de servei de PDI i PAS de forma coordinada. 

Manifest 5: Les UUBB han de tenir suficient capacitat de gestió 
per conservar la seva identitat i complir les seves funcions. 
 

 



 

Conclusions de les reunions preliminars 

     Hi ha un consens majoritari sobre diversos aspectes generals i/o positius de les UTGs,... 

 

 Estem en un context de precarietat econòmica/pressupostària greu 

 No és un debat UTGs SI/UTGs NO. Les UTGs estan per quedar-se. No hi ha marxa enrere. 

 En alguns casos han resolt situacions històriques enquistades i una millor redistribució de recursos. 

 Alguns serveis centralitzats suposen una racionalització de recursos i funcionen millor: 

o  Gestió Aules, confecció horaris, consergeries, gestió econòmica, etc.. 

 La manca de personal/recursos crea/agreuja alguns problemes  

o Problemàtica no atribuïble al model d’UTG (acomiadaments interins, taxa reposició,...) 

 Algunes disfuncions detectades estan en vies de solució: 

o Duplicitats, coordinació, aplicatius, circuits, comunicació,... 

 El catàleg de serveis ha anat evolucionant de forma positiva (però manca de recursos per atendre’l!!) 

 Necessitat/previsió de revisió de les UTGs una vegada acabada la implantació a tota la UPC 

 



... però també sobre la conveniència d’endegar un debat constructiu sobre diversos aspectes. 
 

Manifests Preguntes a debat Consideracions Proposta actuacions 
Manifest 1: L’estructura 
s’ha d’orientar a garantir 
el compliment de la 
missió de la UPC, de 
forma eficient. 

L’actual concepció de les UTGs, 
imposa de facto una estructura que 
condiciona la forma d’afrontar la 
missió de la UPC? 
 

Cal fer èmfasi en la gestió 
centralitzada o en la distribuïda? 

Els objectius generals de la UPC són la 
formació, la recerca i la transferència 
de tecnologia. 
 

Hem d’afrontar amenaces / pressions 
externes en un context de recursos 
limitats. 

-Cal identificar objectius específics a mig i llarg termini  
 
-Cal orientar/adaptar l’estructura de la universitat per 
tal de prioritzar l’assignació de recursos i assolir els 
objectius de forma eficient 

Manifest 2: Una de les 
fortaleses de la UPC està 
en la seva diversitat 
(d’àmbits, ubicacions, 
cultures, concepcions...). 

Com millorar l’eficiència... 
 
... preservant la diversitat? 
....explotant la riquesa de la 
diversitat? 

La UPC es un ens d’intel·ligència 
distribuïda. 
 

Cada àmbit temàtic i/o territorial te 
característiques i objectius propis i pot 
requerir uns serveis i suport diferents. 

-Cal propiciar la iniciativa, presa de decisions i cultura 
pròpia de cada àmbit (gestió de baix cap a dalt)  
 

-L’estructura organitzativa s’ha d’adaptar a una 
universitat heterogènia i distribuïda. 

Manifest 3: Els recursos 
han de focalitzar-se de 
forma directa sobre la 
docència, la recerca i la 
transferència de 
tecnologia. 

Tenim clar com prioritzar 
actuacions/recursos per assolir una 
formació adient de l’estudiantat, 
potenciar una recerca de qualitat i 
promoure una transferència de 
tecnologia eficaç?  
 

En general, l’estructura està allunyada 
del dia a dia de les UUBB i de les 
necessitats específiques de la 
docència, la recerca i la transferència 
de tecnologia. 

-Cal establir objectius centrats en les necessitats de la 
docència, la recerca i la transferència de tecnologia per 
prioritzar els recursos 
 

-Cal establir una metodologia d’avaluació dels serveis 
oferts per les UTGs, en funció de la seva contribució als 
objectius específics de la Universitat. 

Manifest 4: L’estructura 
de gestió universitària ha 
d’incentivar la vocació de 
servei de PDI i PAS de 
forma coordinada. 
 

Com podem millorar la sinèrgia, 
complicitat i implicació de PDI i PAS 
per complir millor els objectius de la 
UPC? 

És cabdal que PDI i PAS comparteixin 
els objectius i el dia a dia de cada 
unitat 

-Cal apropar els serveis específics de les unitats 
(identificació dels objectius i requeriments) 
 

-Cal millorar la comunicació de baix cap a dalt  
(retroalimentació cap a l’estructura) 
 

-Cal eliminar les barreres de comunicació  
(revisió de polítiques de portes tancades i PUCs) 

 
Manifest 5: Les UUBB 
han de tenir suficient 
capacitat de gestió per 
conservar la seva 
identitat i complir les 
seves funcions. 

En el nou marc de les UTGs, tenim 
capacitat...  
... per fer-nos plenament 
responsables de les nostres 
comeses? 
... per contribuir eficientment als 
objectius de la Universitat? 

Es important assolir un compromís per 
potenciar les iniciatives de les unitats i 
coordinar-ne les actuacions per evitar 
duplicitats 

-Cal reforçar la figura del director per poder gestionar la 
seva unitat i portar a terme la política aprovada pels 
seus òrgans de govern. 
 

-Les actuacions de les unitats han d’estar coordinades 
per evitar duplicitats 

 


