
POLÍTICA DE GESTIÓ DE SERVEIS 
DEL SERVEI INFORMÀTIC DE LA UdG 

 

Antecedents 
D’acord amb els estatuts de la Universitat de Girona (article 6, punt c), una de les finalitats de 
la universitat és “cercar la major qualitat en la prestació de serveis”. 

El compromís inequívoc de la Universitat de Girona es concreta amb l’establiment de la política 
de qualitat general de la universitat que va ser aprovada per la Comissió de Qualitat a la sessió 
3/10 de 8 de novembre de 2010 i que pot trobar-se a UdG Qualitat 
(http://www.udg.edu/udgqualitat). En aquesta política s’especifica, que la UdG vol ser una 
institució caracteritzada i reconeguda per, entre d’altres, les següents orientacions i vocacions:  

• Planificació, com a garantia per al desplegament eficaç i eficient de la política de la 
Universitat i com a eina de previsió per a realitats canviants.  

• Retiment de comptes, com a element indestriable de l’autonomia de la institució i amb 
voluntat de transparència en el govern i la gestió de la Universitat.  

• Professionalitat, entès com a factor clau per a la contribució de les persones al projecte 
d’Universitat i la projecció eficient de la institució.  

Dins aquest marc, el Servei Informàtic de la UdG actua com a prestador intern de serveis de 
tecnologies de la informació i està compromès amb els anteriors principis. 

El convenciment de què aquests només podran assolir-se mitjançant un compromís ferm amb 
la qualitat i amb la satisfacció dels usuaris va portar al Servei Informàtic a establir un sistema 
per la gestió dels serveis fonamentat en l’adopció de bones pràctiques i sistemes 
estandarditzats de gestió, com ara ITIL i ISO/IEC 20000. 

L’any 2011, la universitat va aprovar la primera versió de la política de gestió de serveis del 
Servei Informàtic i, posteriorment el mateix any, la Universitat de Girona va ser la primera 
universitat catalana a certificar el sistema de gestió de serveis d’un servei intern segons la 
norma ISO/IEC 20000. 

Objectius de Gestió 
El sistema de gestió al servei informàtic ha de perseguir els següents objectius: 

• Alinear els serveis del Servei Informàtic a les necessitats de la Universitat de Girona. 
• Establir canals de govern i de rendició de comptes entre el servei informàtic i el govern 

de la universitat 
• Garantir una gestió adient que permeti millorar i mantenir la qualitat dels serveis 

prestats.  
• Maximitzar l’eficiència en la prestació dels serveis.  
• Optimitzar els costos dels serveis.  
• Reduir els riscos associats als serveis i a la gestió i custodia de les dades.  



• Augmentar la satisfacció dels usuaris.  
• Dotar la Universitat d’una visió clara de la capacitat del Servei Informàtic i ajustar les 

expectatives mútues.  
• Minimitzar el temps del cicle de canvis a la cerca de l’agilitat i capacitat d’adaptació.  
• Sustentar la presa de decisions en base a indicadors de la Universitat i del Servei 

Informàtic.  
• Aportar un valor afegit de confiança, millorant la imatge del Servei Informàtic i de la 

universitat.  

Directrius 
 
Per cercar els objectius anteriorment descrits, el Servei Informàtic seguirà les següents 
directrius: 
 

• Mantenir un catàleg de serveis complert, públic i accessible a la comunitat 
universitària 

• Definir i seguir un sistema de gestió. Aquest estarà basat en l’estàndard ISO/IEC 
20000 com a garantia d’una gestió de qualitat reconeguda internacionalment. En 
cas d’ampliar l’abast del sistema de gestió, s’haurà de procurar seguir altres 
estàndards internacionals.  

• Basar el sistema de gestió en un manual de gestió del Servei Informàtic, que 
descriurà les característiques i funcionament del sistema de gestió i permetrà 
implementar la present política.   

• Mantenir vigent un pla de gestió que permeti definir l’abast del sistema de gestió, 
els objectius i la planificació del mateix. 

• Ampliar l’abast del sistema de gestió progressivament, per a què aquest inclogui 
la gestió de tots els serveis del catàleg, incloent-hi els nous serveis que s’implantin. 

• Sotmetre el Servei Informàtic a auditories internes i externes quan calgui, com a 
forma de garantir la seva conformitat amb els requisits de l’ISO/IEC 20000, i com a 
control extern independent que permeti acreditar la seva correcta definició i 
implantació. 

• Mantenir i gestionar una cartera de projectes que siguin prioritzats d’acord amb 
els interessos globals de la institució, com a mitjà per evolucionar el catàleg de 
serveis i mantenir-lo alineat amb les necessitats de la Universitat de Girona.   

 
Aquesta política es trobarà permanentment disponible de forma pública i enllaçada a la 
plana UdG Qualitat http://www.udg.edu/udgqualitat i a la intranet “La Meva” juntament 
amb el catàleg de serveis. 
 
Aprovació 
 
La gerència de la Universitat de Girona impulsa i recolza aquesta política, i per això la sotmet a 
aprovació davant la Comissió de Qualitat de la UdG; que l’aprova i ratifica en la sessió 
02/13 celebrada el 12 d’abril de 2013.  
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