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URV i Sistemes d’informació

«Aposta per la qualitat i la millora 
contínua com a eixos vertebradors de 
l’estratègia i com a característica comuna 
de les seves activitats»
http://www.urv.cat/qualitat/index.html

Política de qualitat de la URV  

Definició dels processos d’acord amb el cicle de millora contínua, incloent-hi 
la rendició de comptes



URV i Sistemes d’informació

Direcció

Gestió

Necessitats d’informació i 
dificultats

� Excessiva quantitat de dades en els sistemes
transaccionals

� Dispersió de les dades en diferents sistemes

� Aplicacions concebudes per a la gestió ordinària,
no per a l’explotació i l’anàlisi

� Molt temps al processament de dades i 
poc a l’anàlisi

� Manca de credibilitat de la informació



URV i Sistemes d’informació

Funcions del Gabinet Tècnic del Rectorat (2000)

Missió

Facilitar el suport tècnic al disseny, la implantació i revisió de la planificació
estratègica, l’ordenació acadèmica i de la recerca, i el rendiment de comptes
de la Universitat Rovira i Virgili.

� Dissenyar mecanismes i implementar eines orientades a la recopilació i sistematització
de les dades rellevants per a la generació d’informació útil per a la presa de decisions.

� Gestionar la informació i el coneixement generat per l’activitat acadèmica de la
Universitat com a recurs que contribueixi a l’assoliment dels objectius i l’estratègia de la
institució.

� Desenvolupar la coordinació tècnica amb les institucions relacionades amb les
competències del GTR (GENCAT, Ministerio, INE, etc.)

Objectius (àmbit sistemes d’informació)



El projecte SINIA

Missió i objectiu

2
Proporcionar a la Universitat major capacitat 

de generació de coneixement de si mateixa i del 

seu entorn

Transformar les dades que genera la Universitat a través de 

la seva activitat, recolzada en processos i estructures de 

suport, en informació útil - en un actiu - per a la institució 

tant en l’àmbit de la direcció com en la gestió



El projecte SINIA

Dimensió organitzativa
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Arquitectura
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El projecte SINIA

Model funcional (Àmbit RDI)
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Organització
• Línies de recerca
• Grups de recerca
• Equip investigador

Activitat
• Projectes de recerca
• Transferència/Innovació
• Aliances
• Formació per a la recerca

Recursos
• Equipament científic
• Espais i instal·lacions

Resultats
• Producció científica
• Divulgació científica



El projecte SINIA

Eines d’explotació
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Desenvolupament
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coneixement
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El projecte SINIA

Eines d’explotació

2

Desenvolupament

Projecció
Gestió

coneixement



La participació en el projecte UNEIX

Impacte

• Coneixement de l’activitat d’RDI dels investigadors de la URV en els ens 
vinculatsAbast

• Configuració equip de treball intern URV + tècnics d’ens vinculats

• Amb la SUR i les universitats, la participació en la gestió i desenvolupament 
del projecte UNEIX-RDI

Organització

• Revisió dels processos de recollida, emmagatzemament i explotació de les 
dades en BBDD origen

• Disponibilitat de criteris homogenis de SUC 

• Alineament de la informació d’RDI interna amb la del Sistema

• Facilita la integració de dades de diferents orígens a SINIA

Gestió

• Major disponibilitat d’eines per al seguiment de l’RDI i la presa de decisions

• Increment de la capacitat de divulgació de la informació a través d’Uneix

• Transparentització de l’activitat de recerca de la Universitat
Projecció
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La participació en el projecte UNEIX

Interrelació projecte SINIA i UNEIX. Un cas pràctic

Contacte-programa URV - Unitats
• Objectiu:

Alineament dels objectius de les unitats amb els del Pla de Millora

• Metodologia:
Aplicació del indicadors (i metodologia de càlcul) del model de finançament
per a la millora de les universitats públiques catalanes al desenvolupament
de la planificació estratègica d’unitats a través dels contractes-programa
(Aprovat per CdG-2009)

Automatització del càlcul dels indicadors a partir de les dades de BBDD
origen

Tancament basat en la valoració de l’assoliment d’objectius

• Abast: 12 centres, 24 departaments i 59 grups de recerca reconeguts



La participació en el projecte UNEIX

Interrelació projecte SINIA i UNEIX. Un cas pràctic



La participació en el projecte UNEIX

Interrelació projecte SINIA i UNEIX. Un cas pràctic


