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Funcions de l’Àrea de Suport a la Recerca
1. Assessorar al PDI sobre les oportunitats de finançament: dinamitzar
i facilitar la participació del PDI en projectes de recerca i en la
negociació de contractes amb empreses i institucions. Suport en
l’elaboració de propostes, pressupostos i en el seguiment de projectes.
2. Assessorar en matèria econòmica, fiscal i de contractació administrava
l’execució dels projectes de recerca i gestionar i comptabilitzar les
despeses econòmiques (viatges; adquisicions d’equipament, material i
serveis; personal, inscripcions congressos, etc.).. Seguiment dels estats
de comptes dels projectes.
3. Punt de contacte del PDI: interlocució amb serveis centrals de la UPC
que intervenen en processos de recerca (Serveis Jurídics, UASLR, etc.) i
amb les entitats finançadores.
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Objectius 2019 de la USR
1. Realitzar accions per incrementar la participació del professorat de
l’ETSAB en projectes de recerca
 Accions FIT‐A: organització de jornades de difusió interna, de bones pràctiques i de tallers
específics en l’àmbit d’arquitectura, urbanisme i edificació.
 Atenció més personalitzada en funció del moment de carrera professional
 Identificar convocatòries específiques en les quals hi ha oportunitats de participació pel
professorat de l’ETSAB.

2. Millorar l’organització i funcionament de l’àrea de recerca d’acord amb
les necessitats i recursos actuals.
 Identificar les àrees de millora i les necessitats específiques dels investigadors de l’ETSAB.
 Focalització en les tasques de valor afegit per al PDI.
 Proposar canvis dels processos i circuits interns de gestió de l’ETSAB per fer‐los més
accessibles i eficients.
 Informar sobre l’aplicació dels canvis de normativa econòmica (contractació administrativa,
factures electròniques, etc.).

