
	
	 	



Rols	
Abrev.	 Agent	 Composició Resum funcions
Sol·licitant	 Sol·licitant Director de secretariat, servei, unitat, centre (degà), etc. Elabora la memòria del projecte (en la major part dels casos, coincidirà amb la figura del director de projecte).

Nota: els departaments podran presentar sol·licituds canalitzades a través del seu centre.
Promotor	 Promotor Membres del Consell de Direcció Proposa i defensa els projectes del seu àmbit davant el CD.

Assigna finançament i recursos (en cas de ser necessaris).	
Designa el director de projecte	

DP	 Director de projecte Director de secretariat, servei, unitat, centre (o qui deleguen), etc. Supervisa el compliment dels temps d'execució i objectius del projecte.
Davant incidents o imprevistos, coordina les accions addicionals necessàries per al correcte compliment.	
Podrà suspendre temporalment un projecte per aspectes operatius i sempre d'acord amb el promotor.

OCP	 Oficina de la Cartera de Projectes	 Director d'Àrea de Recursos d'Informació i Serveis en Xarxa (i el seu 
equip)	 Coordina i gestiona la cartera de projectes.

CD	 Consell de Direcció Rector i membres de l'equip de direcció Defineixen els eixos estratègics i prioritzen la cartera de projectes en funció d’aquests.
VrTI	 Vicerectorat de Tecnologies de la 

Informació	 Vicerector de TI i directors de secretariat Coordina l'alineament de la cartera de projectes amb l'estratègia de la Universitat i és l'enllaç entre el CD i l'OCP.
Supervisa el funcionament de la CP i estableix acords amb el promotor en cas d'imprevists, acceptació de nous projectes o canvis de prioritats.	
Podrà suspendre temporalment un projecte per aspectes estratègics, d'acord amb el promotor.

SI	 Servei d'Informàtica Director del SI i personal d'aquest servei Direcció tècnica del projecte.	
Podran detenir un projecte per falta de recursos o posar-ne novament en marxa un de suspés si hi ha disponibilitat.

Altres	 Altres unitats o serveis …	 Presten servei o realitzen tasques addicionals per a la correcta execució del projecte.

	
	
Estats d'un projecte	
	 Cod. Nom Resp. Descripció

Fase d'estudi	

I01	 Pendent validació per OCP	 OCP L'OCP donarà el vistiplau i valorarà el projecte segons els criteris de valoració establits (I02).
Identificarà si el projecte és externalizable o si necessita finançament addicional.	
L'OCP podrà rebutjar el projecte per falta d'informació per a realitzar la valoració (EFA).

I02	 Pendent vistiplau del promotor	 Promotor El promotor donarà el vistiplau si considera que el projecte és suficientment estratègic, assignarà pressupost i recursos (no TI) si són necessaris i designarà al DP (I03).	
El oromotor podrà rebutjar el projecte per no ser suficientment estratègic o no disposar de recursos suficients per a la consecució (EFC).

I03	 Pendent de proposta de classificació per 
VrTI

VrTI VrTI proporcionarà una proposta de planificació de tots els projectes validats, en funció de la valoració de l'OCP i de l'alineament amb l'estratègia que cada projecte tinga com a proposta al CD 
(I04).

I04	 Pendent de classificació per CD	 CD El CD proporcionarà una planificació de tots els projectes prioritzats segons l’interès estratègic i l'existència de recursos.
D’acord amb això, cada projecte podrà quedar classificat en tres categories diferents: acceptat (I05); acceptat, pendent de recursos (I06); rebutjat per no ser suficientment estratègic per als 
recursos existents (EFB).

Fase de planificació	

I05	 Classificat i acceptat	 OCP Juntament amb el SI, elaborarà el calendari d'execució de cada projecte en funció de la prioritat, dels recursos existents i dels serveis i unitats implicats.
Coordinarà el SI, juntament amb altres serveis i unitats necessaris per al compliment del projecte. 	
Informarà als DP perquè se’n facen càrrec del compliment (I08).	

I06	 Classificat i pendent de disponibilitat	 OCP Reprioritzarà el projecte si hi ha recursos per a l’execució (I05).	
Després d'intentar reajustar el projecte, si acaba no sent estratègic el CD pot prendre la decisió de suspendre’l definitivament (EFE).

I07	 Classificat sense planificació	 OCP Reprioritzarà el projecte si hi ha recursos per a l’execució (I05).	
Després d'intentar reajustar el projecte, si acaba no sent estratègic el CD pot prendre la decisió de suspendre’l definitivament (EFE).

Fase d'Execució	

I08	 En desenvolupament pel SI	 SI El SI assignarà els recursos necessaris per a desenvolupar el projecte segons el calendari establit i es coordinarà (a través del DP i l'OCP) amb les unitats i serveis que calga.	
El SI podrà suspendre temporalment un projecte d'acord amb l'OCP per falta de recursos sobrevinguda per algun tipus d'imprevist (re-priorització d'altres projectes, canvis en els pressupostos 
o recursos assignats, …) (I09).	
El VrTI podrà suspendre temporalment un projecte d'acord amb el Promotor, si canvien las condiciones estratègiques del mateix (I10). 	
El DP podrà suspendre temporalment un projecte d'acord amb el Promotor, si canvien les condicions operatives (I11).

I09	 Suspés pel SI	 SI El SI podrà reactivar un projecte suspés, d'acord amb l'OCP, si hi ha recursos i prèvia replanificació d’aquest (I08).
Després d'intentar reajustar el projecte, si acaba no sent estratègic el CD pot prendre la decisió de suspendre’l definitivament (EFE).

I10	 Suspés pel VrTI	 VrTI VrTI podrà proposar la represa d'un projecte prèviament suspés (I09).
Després d'intentar reajustar el projecte, si acaba no sent estratègic el CD pot prendre la decisió de suspendre’l definitivament (EFE).

I11	 Suspès per DP	 DP El DP podrà proposar la represa d'un projecte prèviament suspés (I09).
Després d'intentar reajustar el projecte, si acaba no sent estratègic el CD pot prendre la decisió de suspendre’l definitivament (EFE).

Fase de conclusió	
EFA Finalitzat	 OCP El projecte ha acabat segons els objectius indicats en la memòria	
EFB Rebutjat pel CD	 OCP El projecte serà inclòs en la CP com a projecte rebutjat per falta de recursos (segons la priorització realitzada pel CD en funció de l'estratègia universitària).
EFC Rebutjat pel promotor	 OCP El projecte no és acceptat i no serà inclòs en la CP
EFD Rebutjat per l'OCP. 	 OCP El projecte no és acceptat i no serà inclòs en la CP
EFE Suspés definitivament pel CD	 OCP Després d'intentar reajustar el projecte, si acaba no sent estratègic el CD pren la decisió de suspendre’l definitivament.

	
	 	



Notes	
Incorporació d'un nou projecte	 El diagrama d'estats recull la incorporació d'un nou projecte una vegada tancada la CP.

Una vegada tancada la CP, solament s'admetran projectes en I01 que estiguen subjectes a imperatiu legal, etc. (el filtre realitzat en I01 per l'OCP serà diferent si un projecto s'incorpora durant la fase de convocatòria oberta de la CP o si ha 
sigut una vegada finalitzada).

Impacte de la incorporació d'un nou projecte Aquesta incorporació comporta la replanificació de la CP existent (fins i tot si està aprovada i en execució) i pot afectar els recursos, els calendaris establits i projectes en execució, que podran ser suspesos, o hauran de ser suspesos, 
temporalment o definitiva (pel VrTI, DP o SI segons la circumstància).

Reactivació de projectes suspesos	 Els projectes suspesos per VrTI i DP podran ser proposats novament per a continuar-ne l’execució, però solament es posaran novament en execució quan torne a haver-hi recursos suficients o encaixen en un nou calendari.	
Rebuig de projectes en CP	 Si un projecte estàs suspés temporalment per qualsevol motiu (I09, I10, I11) i el CD determina que ja no és viable, podrà passar a estat de rebutjat (EFE).
Planificació definitiva de la CP	 En una data concreta s'ha d'aprovar i presentar una CP.

Els projectes d’aquesta es corresponen amb els estats I05, I06, I07, EFB.	
Durant l'execució d’aquesta, pot haver-hi modificacions per la incorporació o retirada de projectes.

Conclusió de la CP	 Arribats al final de la CP, o bé els projectes ja estan en un estat de finalització, rebuig o suspensió (EFx) o bé caldrà provocar que ho estiguen i passar-los a l'estat EFE pel CD.
La finalitat d'aquesta acció és evitar que queden projectes dins de la CP i que els que han quedat tornen a passar per la fase d'estudi i planificació de l'any següent.

Qui pot sol·licitar un projecte	 Directament, qualsevol responsable de secretariat, unitat, servei o centre de la UA després del vistiplau d'un promotor.
El promotor ha de ser ser el membre del CD l'àmbit d'actuació del qual estiga més relacionat amb els aspectes funcionals i estratègics del projecte.	
Indirectament, podran sol·licitar projectes els directors i directores de departament a través del seu centre.	

	


