
  Fitxa del procés 
 
 
 

Nom Gestionar els recursos materials: béns, espais i equipaments 

Codi E5_13 

Versió / Data Versió 8 / Febrer-Març 2019 

Abast Tota la comunitat universitària i tota l’oferta acadèmica  

Tipologia (  ) Estratègic     (  ) Clau             ( X ) De suport 

Responsable Director del departament de serveis de base 

Unitat administrativa que 
en fa seguiment 

Gestió econòmica de TecnoCampus 

Objectiu  Identificar i donar resposta a les necessitats de recursos materials: espais, 
equipaments per a contribuir a la qualitat del procés d’ensenyament – 
aprenentatge de les titulacions impartides a la TecnoCampus, la recerca i la 
gestió.  

 Planificar l’adquisició d’aquests recursos en funció del pressupost i de la 
prioritat, gestionar-los i millorar contínuament la gestió per a adaptar-se 
permanentment a les noves necessitats.  

Resultats del procés  Creació i/o adequació dels espais i els equipaments de suport a la 
docència/aprenentatge, recerca i gestió.  

 Manteniment dels espais i dels equipaments. 

Documentació associada 
(entre parèntesi, 
ubicació de la 
documentació) 

Pressupost (arxiu de Gestió econòmica, portal de transparència – web) 
Execució del pressupost (arxiu de Gestió econòmica, portal de transparència - web) 
Document de capacitat dels espais (arxiu del Departament de Serveis de Base)  

Indicadors Pressupost gestionat 
Nombre d’aules, laboratoris i espais singulars 
Metres quadrats d’aules, laboratoris i espais singulars 
Satisfacció dels estudiants amb les aules i laboratoris 
Satisfacció del PDI amb les condicions dels espais on es duen a terme les activitats 
docents. 
Satisfacció del PAS amb els espais i recursos de què disposa per a les seves 
funcions 

Mecanisme de qualitat 
del procés 

Procés associat al Sistema Intern de Garantia de Qualitat de la Docència. E5. 
Eficàcia dels sistemes de suport a l’aprenentatge. Validat pel programa AUDIT. 
Directriu 5. Serveis i recursos materials. 
El procés incorpora els mecanismes del cicle de qualitat. 

Normativa Lleis de contractació pública 
Llei Orgànica 6/2001 d’Universitats (LOU).  
Llei Orgànica d’Universitats de Catalunya (LUC) 
Normativa d’edificació  
Llei de prevenció de riscos laborals  
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Estatuts de TecnoCampus  
Normativa específica de biblioteca 

Aplicatius de gestió -- 

Difusió Intranet de Gestió econòmica 

Observacions El departament de Serveis de Base és la unitat responsable de l’adequació i 
manteniment d'espais i l'adquisició i manteniment de materials a TecnoCampus. 
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Patronat / Director GeneralDirector/a de serveis de 
base Servei de Gestió econòmicaDiferents Òrgans i unitats

(Escoles, ...)

Necessitats de 
serveis 

complementaris

Sol·licituds dels 
col·lectius, òrgans 

administratius
i òrgans de govern

Planificació 
acadèmics

Identifica 
necessitats 

d’espai i 
equipaments

Dissenya pla 
d’actuacions i 

pressupost

Pressupost

Aprova el 
pressupost? 

(PATRONAT)

Executa el 
pressupost

Projectes

Contracta obres, 
serveis, 

equipament

Pàg. 2

No

inici

Sí

Política de 
responsabilitat 

social

Estat: () En elaboració (x) Validat    Director de serveis de base

Cal ajustar el 
pressupost? No

Ajusta el 
pressupostSi
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Patronat / Director GeneralDirector/a de serveis de 
base Servei de Gestió Econòmica Diferents Òrgans i unitats

(Escoles, ...)

Pàg. 1

Resol incidències i 
fa el seguiment

Revisió del procés

Incidències

Fi

Posar en servei el 
nou espai o 
equipament

Estat: () En elaboració (x) Validat    Director de serveis de base

Resol actuacions 
imprevistes

Comunicat de 
posada en marxa

Comunica 
incidències

Comunica 
actuacions/
despeses 

imprevistes

Actuacions/despeses 
imprevistes

Despeses 
imprevistes

Aprova
despesa imprevista? 

(DIR. GENERAL)

Dissenya gestió 
de les actuacions 

imprevistes

No

Sí
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