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Funcionament de la Cartera de Projectes TI 

 

Introducció 

 
Des de l'any 2012, la UA està immersa en un projecte de millora del govern de les tecnologies de la 
Informació; dins de les bones pràctiques recomanades en aquest projecte d'arrancada, es trobava 
la posada en marxa d'una Cartera de Projectes TI. Es pretén amb això confeccionar una cartera que 
incloga tots els projectes TI que es duran a terme en la UA durant l'any vinent. Aquest procés ens 
permetrà saber les necessitats globals de la Universitat quant a tecnologies de la informació i 
planificar-ne les solucions amb antelació suficient. 
 

Passos per a confeccionar la Cartera de Projectes TI 

 
A l'hora de confeccionar la Cartera de Projectes TI es van duran a terme les accions següents: 
 
• Establir els criteris per a avaluar els projectes TI. L'Equip de Govern elaborarà un conjunt de 
criteris per a avaluar les propostes de projectes TI. Aquests criteris han de reflectir les principals 
línies estratègiques que vol reforçar l'Equip de Govern a través de la posada en marxa dels 
projectes TI. Aquests criteris s'enumeren en l'annex a aquest document. 
 
• Obrir un període de presentació de propostes. El rector enviarà una carta als principals 
responsables universitaris anunciant-los el començament d'un període per a presentar propostes 
de projectes TI. En la carta també s'informarà sobre els criteris establits per a avaluar les propostes 
rebudes. 
 
• Presentar propostes de projectes de TI. Els responsables universitaris disposaran d'un termini 
de, com a mínim, dos mesos per a demanar el suport d'un vicerector o del gerent a manera de 
promotor del projecte i elaborar les seues propostes. S'aconsella que durant aquest període el 
promotor contacte amb la vicerector TI per a informar-lo sobre la intenció de presentar el projecte i 
per a sol·licitar-li l'ajuda de l'Àrea TI, si fóra necessari, per a completar els aspectes de la sol·licitud 
més tècnics. A aquests efectes, el vicerector TI nomenarà un equip de persones encarregades de 
donar suport tècnic en el procés d'elaboració de les sol·licituds. 
 
• Establir la disponibilitat de recursos humans TI. Per a poder dissenyar i executar els projectes 
TI cal disposar del personal necessari (sobretot de l'específic de l'àrea de TI). Per això, el Servei 
d'Informàtica haurà d'estimar les hores que podran dedicar els tècnics del SI a executar els 
projectes que integren la cartera durant l'any pròxim. 
 
• Dotar la Cartera de Projectes TI de finançament. L'Equip de Govern ha de determinar el 
suport econòmic amb què es finançarà la cartera, i ho farà tenint en compte els pressupostos 
d'anys anteriors, la situació econòmica actual, la promoció que vulga dur a terme d'algunes 
iniciatives estratègiques, etc. 
 
• Elaborar una proposta de Cartera de Projectes TI. Una vegada rebudes totes les propostes, el 
Vicerector TI revisarà el seu contingut, sol·licitarà esmenes o que es complete informació si fóra 
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necessari i després, basant-se en els criteris establits, elaborarà una proposta de Cartera de 
Projectes TI que inclourà una llista prioritzat de projectes. Aquesta proposta serà enviada a l'Equip 
de Govern. 
 
• Aprovar la Cartera de Projectes TI. Una vegada rebuda la proposta del vicerector TI l'Equip de 
Govern, en sessió presencial, analitzarà amb detall la proposta, determinarà si l'orde establit és 
satisfactori i, si així ho estima, modificarà l'orde proposat. Finalment, aprovarà, si és possible de 
manera consensuada, la Cartera de Projectes TI constituïda pels projectes que s’executaran l'any 
pròxim i també establirà quins se’n queden fora, i per tant, no s'executaran de manera imminent. 
 
• Publicar la Cartera de Projectes TI. Una vegada aprovada la Cartera de Projectes TI s'enviarà a 
cada promotor una carta anunciant-li l'aprovació del seu projecte i indicant-li la quantia concedida 
per a dur-lo a terme. La Cartera de Projectes també serà publicada en la pàgina web de la 
Universitat per a coneixement de tota la comunitat universitària. 
 
• Reclamacions. Atès que els promotors dels projectes han d'estar presents durant la reunió de 
l'Equip de Govern en què s'aprove la cartera, no es preveu la possibilitat de presentar cap tipus de 
reclamació una vegada publicada. 
 

Agents implicats 

 
En el procés de confecció de la Cartera de Projectes TI intervenen diferents agents: 
 
• Promotor. És la persona que proposa el projecte i té l’encàrrec de defensar la necessitat o 
conveniència de la seua execució davant de l'Equip de Govern. Ha de ser necessàriament un 
vicerector, el gerent o algun altre membre de l'Equip de Govern, perquè ha de tenir la màxima 
capacitat de decisió. 
 
• Director de projecte. És la persona assignada pel promotor del projecte per a la seua direcció 
i execució posterior i tindrà la responsabilitat d'assolir els objectius proposats. Es recomana que el 
director conega perfectament l'àmbit en què s’implantarà el projecte TI; per això ha de ser un 
coordinador o cap d'unitat o servei, encara que no necessàriament amb dependència funcional del 
promotor. 
 
• Suport tècnic. En el Servei d'Informàtica es designarà una persona o més que podran 
assessorar (en els aspectes tècnics) el promotor i el director del projecte en l'elaboració de la 
proposta. 
 
• Oficina de la Cartera de Projectes TI (OCP-TI). S'encarregarà de les tasques següents  
 

  Assessorar els usuaris de la cartera en les diferents fases del procés, especialment a l'hora de 
redactar en termes estratègics una proposta de projecte TI. 

  Informar el vicerector sobre quines són les propostes de Projecte TI que estan elaborades 
adequadament i recullen la informació suficient per a ser considerades com a candidates. 

  Elaborar l'informe d'avaluació de les propostes de projectes TI i elevar-los al Vic. de TI. 
  Elaborar informes de seguiment de l'execució dels projectes TI i elevar-los al Vic. de TI. 

 
• Vicerector TI. S'encarregarà de les tasques següents: 
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  Promoure la posada en marxa i una explotació adequada de la Cartera de Projectes TI. 
  Supervisar el funcionament de l'Oficina de Cartera de Projectes TI. 
  Assessorar els promotors i col·laborar en la coordinació de projectes TI transversals que 

impliquen diversos vicerectorats o serveis. 
  Donar el vistiplau a la llista de projectes TI i a la proposta d'avaluació i elevar-la a l'Equip de 

Govern perquè siga prioritzada. 
  Fer el seguiment de l'execució dels projectes de TI que formen la cartera i informar l'Equip de 

Govern sobre el seu èxit. 
 

• Equip de Govern. En un principi, serà l'encarregat d'establir el finançament assignat a la 
Cartera de Projectes per a l'any pròxim, així com dels criteris que se seguiran per a establir la 
prioritat dels projectes. Una vegada rebudes les propostes, analitzarà les sol·licituds, en 
determinarà la prioritat basant-se en els criteris establits, confeccionarà la cartera de projectes 
final, que servirà per a elaborar el pressupost TI de l’any següent i informarà la resta de la 
comunitat universitària. 
 

Avaluació de les propostes 

 
Els criteris per a l'avaluació de les propostes de projectes TI seran els establits per l'Equip de Govern 
(apareixen reflectides en l'annex 1).  
 
El vicerector TI, amb l'assessorament que considere convenient, estudiarà totes les propostes i les 
avaluarà tenint en compte els criteris establits. Durant aquest procés d'avaluació podrà reunir-se 
amb els promotors per a aclarir i completar els aspectes oportuns de cada proposta. 
 
El vicerector TI elaborarà un informe, a tall de proposta, que inclourà la priorització o planificació 
dels projectes que es pretenen desenvolupar durant l'any que ve, així com un resum global de 
costos. A l’informe s'adjuntaran les sol·licituds presentades pels promotors. Aquesta proposta es 
remetrà a l'Equip de Govern perquè siga revisada en una pròxima reunió d'Equip de Govern.  
 
Es convocarà una reunió de l'Equip de Govern l'únic punt del de la qual dia siga discutir aquesta 
proposta i consensuar els canvis pertinents. D'aquesta reunió eixirà la Cartera de Projectes TI 
definitiva per a l’any següent.  
 

Canvis en la Cartera de Projectes 

 
S’estableix el compromís per part de tots els membres de l'Equip de Govern que aquesta Cartera de 
Projectes no serà modificada llevat de casos excepcionals, degudament justificats i aprovats pel 
mateix Equip de Govern. Aquests canvis implicaran que algun dels projectes planificats no es 
puguen executar i se suprimisquen de la cartera, o bé que s'assignen més recursos (humans i 
econòmics) per a poder fer-hi front.  
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Annex 1: Criteris d'avaluació de projectes 

 
Els criteris ací exposats s'alineen amb l'estratègia i política global de la Universitat recollits en el Pla 
Estratègic de la UA. 
 
Per a valorar els projectes es tindran en compte els aspectes següents: 
 
1. Necessitat i solució proposada: 30 % 
• El projecte intenta resoldre una necessitat important per a la universitat? (50 %) 
• Com d'urgent és la necessitat que es tracta de cobrir? (50 %) 
  
2. Impacte i alineament amb els Objectius Estratègics arreplegats en el Pla Estratègic: 30 % 
• Alineació amb els Objectius Estratègics. (60 %) 
• Com d'importants són els riscos si no s’arribara a desenvolupar? (20 %) 
• Com són d’extensos els seus beneficis? (10 %) 
• Quanta col·laboració promou? (10 %) 
 
3. Pla de treball i solució proposada: 10 % 
• El pla de treball és complet i realista? (40 %) 
• Es fa una anàlisi i gestió de riscos (no sols tècnica)? (40 %) 
• Probabilitats d'èxit. (20 %) 
 
4. Model de finançament i assignació de recursos: 20 % 
• El pla de finançament és realista i viable? (40 %) 
• Inclou finançament d'altres col·laboradors? (30 %) 
• Estan recollits i especificats en la proposta tots els costos? (30 %) 
 
5. Pla de seguiment: 10 % 
• S'especifiquen els objectius d'èxit? (40 %) 
• Es proposa un conjunt de mesuraments per a avaluar l'èxit? (60 %) 
 
 
Cada criteri es valorarà de 0 a 5 
 

 


