
   Fitxa del procés 
 
 

Nom Gestionar els serveis generals complementaris 

Codi E5_14 

Versió / Data Versió 8 / Febrer-Març 2019 

Abast Tota la comunitat universitària  

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 Posar en funcionament els serveis complementaris al procés d’ensenyament, 
aprenentatge, recerca i gestió que cal oferir als edificis de TecnoCampus, planificar-
los, contractar-los i controlar la qualitat d’acord amb els plecs de prescripcions 
tècniques, valorar-ne els resultats i adaptar-los a les necessitats dels seus usuaris.  

Resultats del procés - Serveis complementaris en funcionament prestats per empreses subcontractades 
(Els serveis complementaris que actualment s’ofereixen als usuaris dels campus són 
els següents: serveis financers, servei de prevenció, seguretat, neteja, serveis 
auxiliars (consergeria) i manteniment) 
- Gestió del servei de restauració (cessió d'espai) 
- Propostes de millores dels serveis i de nous serveis 

Documentació associada 
(entre parèntesi, 
ubicació de la 
documentació) 

Relació de contractes subscrits (arxiu de gestió econòmica) 
Resultats dels concursos (arxiu de gestió econòmica) 
 

Indicadors Satisfacció dels estudiants amb el bar/restaurant 
Satisfacció dels estudiants amb la neteja de les instal·lacions 

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  
Estatuts de TecnoCampus 

Aplicatius de gestió  -- 

Difusió  Intranet de Gestió econòmica  

 

 



E5_14 Gestionar els serveis generals complementaris 1/2 

Patronat
Director/a de serveis de 

base
Servei de gestió 

econòmica
Diferents Òrgans i unitats

Necessitats de 
serveis 

complementaris

inici

Sol·licituds dels 
col·lectius, òrgans 

administratius
i òrgans de govern

Pressupost

Valora oportunitat 
de nou servei

Proposa prestació 
del nou servei

Aprova

Contracta nou 
servei

Comunica el nou 
servei

Avalua el servei

Elabora estudi 
tècnic i econòmic

Presta el nou 
servei

Proposen/
suggereixen nous 

servei

Pàg. 2

Sí

Fi

No

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

Elabora estudi 
tècnic i econòmic

Controla la qualitat 
(millora contínua)
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Patronat
Director/a de serveis de 

base
Servei de gestió 

econòmica 
Diferents Òrgans i 

unitats

Pàg. 1

S’adequa el 
servei al 
contracte

Resol la 
pròrroga del 

contracte

Fi

Sí

Sol·licita 
rectificació al 

proveïdor

S’adequa el 
servei al 
contracte

Sí

Resol la 
penalització/

rescissió

Fi

No

No

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

Es possible la 
prórroga

Si

Fer concurs pel 
servei

Fi

No
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