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MEMÒRIA DEL PROJECTE  

“EINA DE GESTIÓ DE VIATGES DE LA UTG CNTIC” 

presentat al 7è Premi UPC a la Qualitat de la Gestió Universitària 

INTRODUCCIÓ  

L’eina de viatges de la UTG CNTIC és una aplicació web que permet la gestió d’un viatge en tot el seu 
cicle de vida, des de la sol·licitud de propostes a l’agència de viatges, fins la liquidació de les despeses, 
en un entorn simple i molt intuïtiu. 
 
Va néixer inicialment al Departament de Teoria de la Senyal i Comunicacions, seleccionant-se al 2015 
per passar a la fase d’IMPULS de la primera Convocatòria Nexus24. Finalment, ha evolucionat a finals 
de 2018 per tal de convertir-se en l’aplicació de gestió de viatges que fa servir la nova UTG CNTIC, 
permetent unificar i agilitzar el procediment de gestió de viatges de les unitats a les que dona servei 
la UTG. 
 

EQUIP DEL PROJECTE  

EQUIP COORDINADOR  

José Angel Fernández, Josep Ma Haro, Rosa Ma. Martín (Unitat TIC UTG CNTIC) 
David Prat, Ana Calle, Ana Ibañez (Unitat Recerca UTG CNTIC) 

PARTICIPANTS  

Cap UTG: Sara Pérez 
Equip tècnic: Albert Hornos, Robert Pérez (Unitat TIC UTG CNTIC) 
Personal UTG: totes les persones de les Unitats de Recerca i de la Unitat de Recursos i Serveis. 
També hem d’agrair la participació dels Directors de les unitats acadèmiques involucrades,  de tot el 
PDI que ens ha fet suggeriments i donat tot tipus de feedback sobre l’eina, així com de l’equip NEXUS 
24 que va establir les bases per l’adaptació de l’eina. 
 

DESCRIPCIÓ DE LA SITUACIÓ PRÈVIA  

GESTIÓ DE VIATGES  

Es parteix d’una situació realment complexa: 
• No existeix una eina per part de la Universitat per tramitar un viatge. Si bé sí que hi ha uns 

documents associats que s’han de generar (documents d’autorització i de liquidació del 
viatge). 

• Hi ha una càrrega de treball excessiva i poc eficient per part de l’Administració, ja que ha de 
destinar una gran quantitat de recursos a diverses tasques, com ara la mediació entre el 
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viatger i l’agència de viatge, enviar la documentació per correu intern, recopilar la informació 
del viatger de diferents fonts, entre altres. 

• La comunicació entre els diferents actors que intervenen en la gestió d’un viatge es realitza 
tant de forma presencial, com telefònica, per mitjà de correu electrònic i amb la tramesa de 
papers, fent impossible una traçabilitat i auditoria d’aquesta informació i per tant de tot el 
procés. 

• Tots els tràmits han de passar per Administració, provocant un coll d’ampolla i fent que la 
tramitació del viatge estigui lligada a l’horari laboral del personal, alentint la seva gestió i en 
molts casos provocant despeses addicionals pels canvis en les tarifes de les propostes 
realitzades per l’agència. 

• Abús de l’ús del correu intern de la universitat, ja que s’han d’intercanviar una gran quantitat 
de documents en format paper per a la seva signatura, notificacions al Servei de Personal, etc. 

• Es donen situacions en el que no es genera el document d’autorització de viatge o no s’envia 
al Servei de Personal en temps i forma correcta. 

• Complexitat en obtenir la informació dels imports de les dietes d’allotjament i desplaçaments 
(aquests imports depenen de la categoria laboral del viatger, del tipus de partida 
pressupostaria on es carrega la despesa i del país de destinació del viatge) i del document de 
liquidació de les despeses del viatge. 

• Impossibilitat per tindre en un únic lloc amb un accés senzill de tota la informació del viatge 
per part del PDI i el PAS Administratiu. 

• Gran complexitat per generar la documentació necessària per les justificacions dels projectes 
nacionals. 

 
És per això que a l’octubre de 2005, dins del pla estratègic del Departament de TSC, es va crear el ”Pla 
pilot de millora de la gestió administrativa” que contemplava la creació d’una eina de gestió de viatges 
amb l’objectiu d’ajudar al personal d’administració, que havia de destinar una gran quantitat de 
recursos a la tramitació dels viatges. 
 
D’acord amb els requisits establerts per l’equip d’Administració i pel PDI del Departament i amb la 
seva coordinació, els Serveis Informàtics de TSC van crear una aplicació web que es va posar en 
explotació al març de 2007. Tenint en compte els bons resultats i davant de la inexistència d’una 
alternativa de servei similar d’àmbit corporatiu, es va desenvolupar una segona versió que es va posar 
en servei al juliol de 2013. 
 
Al febrer de 2015, l’eina de viatges va estar seleccionada en la primera posició per passar a la fase 
d’IMPULS de la primera Convocatòria del projecte Nexus24, en una iniciativa amb el títol  “Compartim 
un cas d’èxit: gestió electrònica de compres i viatges”, en la que varen participar com a membres de 
l’equip impulsor Josep Maria Haro, Oriol Teixidó, Oscar Poncelas, Marta Carbonell, Susana Martin, 
Montse Mestres, Jose Angel Fernández, apadrinats per la Mai Royo i amb la col·laboració d’Alicia Ruiz. 
 
Finalment, al desembre del 2018, i ja en l’àmbit de la UTG CNTIC, es va adaptar l’eina que fins llavors 
s’havia fet servir només en l’àmbit departamental de TSC, per permetre la gestió de viatges de les 
diferents escoles i departaments que conformen la Unitat Transversal, facilitant així la seva exportació 
a altres Unitats de Gestió. 

SOBRE LA UTG CNTIC  

Amb la creació de la Unitat Transversal de Gestió Campus Nord TIC que dona servei a 14 unitats 
acadèmiques (inclòs el Departament de TSC), que són molt actives a nivell de recerca  (13.252 punt 
PAR i 15.495.996 punts PATT, 10 programes de doctorat) i de docència (2 centres docents, 10 graus, 9 
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màsters).  La implantació es va acabar de realitzar al febrer de 2019 amb els canvis a la RLT i trasllat 
del personal a les noves ubicacions. 
 
Dona suport de gestió i serveis a l'activitat de la comunitat universitària de l'àmbit TIC així com als 
equips de govern de les unitats acadèmiques que tenen la seu a l'Àmbit TIC Campus Nord, oferint un 
catàleg de serveis accessible, transparent i adaptat a l'especificitat d'aquest àmbit, d'acord al pla 
estratègic de la UPC i de les unitats implicades, les normatives de gestió universitària i el marc legal 
aplicable, amb la finalitat de garantir un servei eficaç, eficient i sostenible a tots els usuaris. 
 
La UTG dona servei a més de 5000 usuaris (559 PDI, 234 PAS, 204 becaris, 3845 estudiants grau/màster 
i 503 estudiants de doctorat).  L’impacte d’aquest  projecte és principalment al col·lectiu del PDI i  PAS.  
 
Les unitats acadèmiques a les que dona servei són: 
 

1) Centres docents: E.T.S. d’Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona, Facultat d’Informàtica 
de Barcelona 

2) Departaments amb seu al Campus Nord: Departament d’Arquitectura de Computadors, 
Departament d’Enginyeria Electrònica, Departament de Ciències de la 
Computació,  Departament de Teoria del Senyal i Comunicacions, Departament d’Enginyeria 
Telemàtica, Departament d’Enginyeria de Serveis i Sistemes d’Informació, Departament de 
Física. 

3) Departaments amb PDI/PAS al Campus Nord: Departament d’Enginyeria de Sistemes, 
Automàtica i Informàtica Industrial, Departament d’Estadística i Investigació 
Operativa,  Departament d’Organització d’Empreses, Departament de Matemàtiques, 
Departament de Teoria i Història de l’Arquitectura i Tècniques de Comunicació. 
 

OBJECTIUS ESTABLERTS  

 
Els objectius de l’eina des del principi han estat molt clars: 

• Enfocar i solucionar les necessitats del professorat i del personal d’Administració en la 
tramitació d’un viatge.  

• Estandarditzar el procediment de sol·licitud, validació, autorització i imputació de les despeses 
d’un viatge. 

• Fer una eina compatible amb les plataformes tecnològiques habituals: és per això que es va 
apostar per desenvolupar una aplicació per a un entorn web. 

• Ser extremadament senzilla d’utilitzar: qualsevol usuari de l’aplicació ha de poder gestionar 
un viatge gairebé de forma intuïtiva. 

• Facilitar un sistema d’autoservei de viatges pel PDI, de tramitació, de generació de 
documentació i de consulta 24/7. 

• Trobar tota la informació del viatge: saber en quina situació es troba en tot moment, tenir 
accés als bitllets i les reserves disponibles, així com poder veure els viatges realitzats i les 
partides pressupostàries on s’han carregat les despeses. 

• Poder comunicar-se directament amb l’agència de viatges sense haver de tenir al personal 
d’Administració com a intermediari. 

• Eliminar la documentació en paper: utilització de signatures digitals en les autoritzacions, 
generació de documents electrònics, automatització del sistema de digitalització de 
documents en paper i notificacions electròniques amb els usuaris. 
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• Automatitzar el càlcul del imports per a la generació del document de liquidació de despeses 
de viatge. 

• Contemplar les diferents particularitats dels viatges: necessitat de tramitació o no amb una 
agència de viatges, amb necessitat o sense de liquidació de despeses, viatges col·lectius 
i  permetre l’ús de l’aplicació a viatgers externs a la UPC. 

 
Quant a la darrera fase del projecte, ja dins de l’àmbit de la UTG CNTIC, s’han afegit els següents 
objectius addicionals: 

• Unificar el procediment de gestió de viatges de les diferents unitats acadèmiques per tal 
d’oferir-ne un de comú per a la nova UTG: tractament de l’ordre de les signatures, com 
autoritza els viatges el director i, en definitiva, cobrir totes les necessitats amb una única eina. 

• Automatitzar la càrrega de dades de projectes i d’altres partides pressupostàries i les dels 
viatgers, tot connectant amb els serveis web de gestió de la identitat, el Servei de Personal i 
altres sistemes d’informació corporatius. 
 

DESCRIPCIÓ DEL TREBALL REALITZAT  

PLANIFICACIÓ DEL PROCÉS  

La planificació del procés es pot separar en tres etapes: 
• Una primera etapa inicial de 2005 a 2013, dins del pla estratègic del Departament de TSC es 

va crear el ”Pla pilot de millora de la gestió administrativa” que incloïa la creació d’aquesta 
aplicació. 

• Una segona etapa d’assentament de 2013 a 2018 
• Una tercera etapa de maduresa i adaptació a la UTG CNTIC de 2018 a 2019 

 

L’ETAPA INICIAL  

La primera etapa va ser un període en el que es va analitzar tot el procediment de sol·licitud d’un 
viatge i els documents que es generava. Es va crear un equip de treball on hi participaven el PDI, que 
donava la seva visió des del punt de vista de viatgers i responsables de les partides pressupostàries, 
PAS d’Administració que aportava la seva visió de gestió de la tramitació d’un viatge i el PAS informàtic 
del Departament, que analitzava la viabilitat i la millor forma de solucionar aquestes problemàtiques. 
Es va contactar amb diversos membres de la comunitat UPC per veure com tenien solucionat la gestió 
dels viatges i amb els serveis centrals per veure quines integracions es podien adoptar. 
Es va realitzar un sistema de signatura digital (en aquella etapa, la UPC encara no disposava de cap 
sistema) i d’enviament automàtic de les autoritzacions de viatge al Servei de Personal. 
De mica en mica, l’aplicació va anar incorporant més funcionalitats (incorporació de tramitacions de 
viatgers externs a la UPC, viatges sense liquidació de despeses, optimització dels tràmits, …) 
 

ETAPA D’ASSENTAMENT 

La segona etapa va aparèixer com a conseqüència de l’èxit de l’aplicació. Fruit de la realització d’una 
eina de gestió de comandes al Departament de TSC, es va aprofitar al 2013 per fer una re-factorització 
tecnològica de l’aplicació, incorporant un sistema de liquidació de les despeses de viatge més senzill i 
un sistema de generació de automàtica de documentació per les justificacions dels projectes del 
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ministeri, que en aquells moments començaven a ser un coll d’ampolla en la gestió administrativa, i a 
la qual la UPC no oferia cap solució en aquell moment. 
 
Durant aquesta etapa, es va adaptar l’eina per poder sincronitzar les dades amb el servei de viatges 
del CTT, es va incorporar el sistema de signatura digital de la UPC i un sistema d’automatització en 
l’escaneig de documents vinculats al viatge entre d’altres millores. 
 
Al 2015, dins dels projecte Nexus24 “Compartim un cas d’èxit: gestió electrònica de compres i viatges” 
es van analitzar quins aspectes es requeriria modificar a l’aplicació per tal de poder estendre-la a la 
resta de la UPC.  Aquest treball ha estat extremadament útil per poder abordar la tercera etapa. 
 

TERCERA ETAPA DE MADURESA I ADAPTACIÓ A LA UTG CNTIC 

La Unitat Transversal de Gestió Campus Nord TIC dona servei a 14 unitats acadèmiques (inclòs el 
Departament de TSC), que són molt actives a nivell de recerca i docència.  La necessitat de donar servei 
al gran volum i heterogeneïtat existent, feia imprescindible implantar una eina i procediment únic. 
 
Es va decidir apostar per l’eina de viatges de TSC per adaptar-la per a tota la UTG, pel fet que cobria 
bona part del procés i molts dels requisits s’havien ja analitzar al projecte NEXUS24 mencionat 
anteriorment. 
 
En aquesta darrera etapa: 

• Es van analitzar les diferents formes de tramitació d’un viatge existents a les altres unitats de 
la UTG i es va estandarditzar el model de tramitació d’un viatge. 

• Es va dissenyar i implementar una capa per poder gestionar les diferents unitats de la UTG. 
• Es varen desconnectar els sistemes d’informació propis del Departament de TSC per 

connectar-los amb els sistemes corporatius (Sistema d’identificació i validació LDAP, base de 
dades del personal, servidor de correu electrònic i altres). 

• Es va adaptar la imatge de l’aplicació a la de la identitat corporativa de la UPC. 
 
La migració de l’eina d’un entorn departamental a un entorn d’unitat transversal, es va fer de forma 
gradual, en col·laboració i ajuda de la Unitat de Gestió de Recerca de la UTGCNTIC comandada per 
David Prat, Ana Ibañez i Ana Calle. 
 
Els primers departaments que es varen afegir van ser els de CS, ESSI i FIS. Després de confirmar el 
correcte funcionament de l’entorn, es van incorporar paulatinament els departaments de EEL, ENTEL, 
DAC i TSC (incorporant tota la informació que tenia acumulada des del 2005). Per últim, es van afegir 
les unitats restants a les que dona servei la UTG CNTIC. 
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BREU DESCRIPCIÓ DE LA SOLUCIÓ TECNOLÒGICA  

La programació de l’aplicació s’ha realitzat sota un entorn web PHP amb el framework Symfony i amb 
una base de dades MySQL. Es va adoptar aquest sistema per ser un sistema robust, molt experimentat 
i amb una corba d’aprenentatge ràpida, el que permet que qualsevol persona amb uns coneixements 
previs mínims en programació pugui treballar amb ella. 
 
L’eina s’integra amb els següents sistemes d'informació de la UPC: 

• Eina de viatges CTT. 
• Sistema de signatura digital de la UPC. 
• Servei de Personal i de Identitat Digital per obtenir les dades personals. 
• CTT per obtenir dades de projectes (en procés). 

 
El servidor s’allotja al Cloud privat de la UPC. 
 

VALORACIÓ ECONÒMICA  

 
És complicat fer una valoració econòmica d’una aplicació amb una trajectòria tan llarga, però durant 
les dues primeres etapes en el Departament de TSC, la programació de l’eina es feia mitjançant becaris 
aportats íntegrament pel Departament i la supervisió d’un tècnic IC (Jose Angel Fernández) i un 
responsable SIC (Josep Ma Haro). En l’aspecte tecnològic, es varen aprofitar els recursos informàtics 
del Departament per realitzar el desplegament de la solució. 
 
És durant la tercera etapa d’adaptació a la UTG CNTIC, que a més de José Angel Fernández i Josep Ma 
Haro s’incorporen dos tècnics IC més (Albert Hornos i Robert Pérez) i la supervisió de la Cap de la 
Unitat TIC de la UTG CNTIC (Rosa Ma. Martín) per ajudar a l’adaptació de l’aplicació la nova Unitat 
Transversal. A nivell funcional, el projecte està liderat pel Cap de la Unitat de Recerca (David Prat), 
Ana Calle i Ana Ibañez. 
 

PERSONAL TIC PERSONAL NO TIC 
Tècnics IC 1.584 hores   
Cap/Responsable SIC 452 hores Total hores funcionals 220 hores 
COST APROXIMAT PERSONAL TIC 61.232,00 € COST APROXIMAT PERSONAL NO TIC 7.480,00 €  

 
Ja en aquesta darrera etapa, l’aplicació s’allotja en una màquina del Cloud UPC, juntament amb una 
altre per desenvolupament, que generen un cost de 106€/any i 75,6€/any respectivament. 
 

COST TOTAL APROXIMAT:  68.900 € 
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AVALUACIÓ DELS RESULTATS  

RESULTATS  

El resultat de l’aplicació és accessible des de: https://viatges-utgcntic.upc.edu/  i la seva 
documentació: https://utgcntic.upc.edu/ca/prestacions/aplicacio-de-viatges (aquesta s’inclou com a 
annex) 
 

IMPACTES  

IMPLICACIÓ DE DIVERSES UNITATS I/O SERVEIS EN EL SEU DESENVOLUPAMENT 

El fet que aquesta aplicació hagi sortit des d’un departament de la universitat, ha permès veure les 
diverses casuístiques que existeixen a la nostre organització des de diferents punts de vista, ja sigui 
PDI com viatger, responsable de projectes o director/a de unitats, com de PAS Administratiu des de la 
visió d’un departament, d’una escola, des del Servei de Personal, de Economia o del CTT. 
 
La llarga trajectòria de l’eina de viatges, ha permès que diverses unitats hagin aportat el seu granet de 
sorra durant el desenvolupament i posada en marxa de l’aplicació. El departament de Teoria del Senyal 
i Comunicacions (tant el PDI com el PAS) ha estat involucrat des del seu inici, juntament amb la 
col·laboració del CTT en la part del procés de liquidació de despeses. 
 
L’Escola Superior d’Enginyeria de Vilanova i la Geltrú, l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura del 
Vallès, l’Escola Tècnica Superior d’Enginyers de Camins, l’Escola de Telecomunicacions, l’Escola 
d’Enginyeria de Terrassa, juntament amb la col·laboració del Departament d’Enginyeria Electrònica de 
Campus Nord (capitanejat per Jaume Fusté) també varen participar durant l’etapa de NEXUS24. 
 
Finalment, amb la creació de la UTG CNTIC, principalment la Unitat de Serveis TIC, la Unitat de Gestió 
de Recerca i la Unitat de Recursos i Serveis durant la seva darrera etapa, i tota la resta de 
Departaments, Escoles i Seccions han anat suggerint millores a conseqüència del seu ús diari. 
 
A data d’avui, diverses UTGs de la Universitat esperen poder incorporar aquesta aplicació en els seus 
sistemes. 

IMPACTE DEL PROJECTE A MEMBRES DE LA COMUNITAT. 

Durant aquest temps, l’aplicació ha gestionat amb èxit més de 5000 viatges pel Departament de TSC i 
més de 450 en els poc més de 3 mesos que porta activa la UTGCNTIC. 
 
Actualment dóna suport a més de 2000 usuaris de 17 unitats acadèmiques de la universitat i més de 
100 externs a la UPC. 

MILLORA DE LA COORDINACIÓ I LA COMUNICACIÓ ENTRE LES PERSONES 

• Sistema d’autoservei de viatges pel PDI, de tramitació, de generació de documentació i de 
consulta 24/7. 

• El viatger es pot comunicar directament amb l’agència de viatges sense haver de tenir al 
personal d’Administració com intermediari. Això permet alinear-se millor amb els requisits 
dels viatgers i ser més àgils per poder escollir les millors ofertes.  D’aquesta forma, s’equilibra 

https://viatges-utgcntic.upc.edu/
https://utgcntic.upc.edu/ca/prestacions/aplicacio-de-viatges
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la necessitat del viatger d’autogestionar-se la petició de bitllets o hotels, com fa habitualment 
al seu àmbit personal, amb els requisit normatiu i legal de la UPC, que exigeix treballar amb 
les agències homologades. 

• Accés via web o mòbil. El viatger pot accedir en qualsevol moment via web o mòbil a tota la 
informació del seu viatge. 

• Tramitacions fora d’horari administració. Només en el 2019, s’han realitzat per part dels 
viatgers o l’agència més de 350 interaccions amb l’aplicació fora de l’horari laboral de 
l’Administració. 

MILLORA DE L’EFICIÈNCIA I LA SOSTENIBILITAT 
• Estandardització del procediment de sol·licitud, validació, autorització i imputació de les 

despeses d’un viatge. S’ha unificat el procediment de gestió de viatges de les unitats 
acadèmiques a les que dona servei la UTG. Això ha requerit treballar amb el professorat i 
responsables de les diferents unitats, així com amb el CTT i Servei d’Economia. 

• Signatura digital. S’han realitzat més de 17.000 signatures digitals de documents (830 en la 
fase UTG): la incorporació de la signatura digital de documents permet estalviar temps i 
documentació en paper ja que cada signatura evita l’enviament del document per correu 
intern o els desplaçament de la persona per realitzar la signatura. 

• Automatització del sistema d’escaneig de documents. Permet reduir el temps necessari per 
digitalitzar els rebuts i justificacions per a les liquidacions de viatge, a més de minimitzar la 
possibilitat d’errades manuals durant aquest procés. 

• Notificacions electròniques. S’han generat més de 100000 notificacions de forma automàtica, 
estalviant el temps d’haver d’enviar un correu o trucada telefònica per realitzar aquesta 
notificació. 

AGILITZACIÓ I SIMPLIFICACIÓ DELS TRÀMITS ADMINISTRATIUS 
• Facilitat d’ús. Eina enfocada en solucionar les necessitats del professorat i del personal 

d’Administració en la tramitació d’un viatge, en un entorn molt intuïtiu i que no requereix 
formació pels viatgers. 

o Més de 580 viatgers diferents han fet servir l’eina per viatjar a més de 70 països 
diferents. 

o Diverses agències de viatge han interactuat amb l’aplicació generant gairebé 5000 
propostes de viatge i incorporant a l’aplicació més de 2900 bitllets. 

• Adaptada a les diferents partides pressupostàries que gestiona la UTG (de CAP 2 i de projectes 
de recerca). Incorpora una base de dades amb més de 1300 partides pressupostàries on 
carregar les despeses imputades a un viatge. 

• Simplicitat i automatització del càlcul del imports per la generació del document de liquidació 
de despeses de viatge. 

o S’han generat més de 21000 despeses associades a viatges en més de 9500 ordres de 
pagament. 

• Adequació a normativa. Ajuda a complir les normatives vigents per tal d’evitar futures 
reclamacions derivades d’auditories de projectes: consideració del tipus de personal i partida 
pressupostària per generar indicacions a l’agència i a l'administració sobre els límits de 
despesa allotjament i dietes, recollida de les autoritzacions pertinents (del Director/a de la 
unitat acadèmica, del responsable de la partida pressupostària…), estandardització de 
documents, ... 

• Diversitat d’opcions. Contempla les diferents particularitats dels viatges (amb o sense 
necessitar de tramitació amb una agència de viatges, amb o sense necessitat de realitzar el 
document de liquidació de despeses, permetre viatgers externs a la UPC, …) 
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NIVELL D’INNOVACIÓ O DE MILLORA CONTRASTADA APORTATS PEL PROJECTE. 
La principal innovació o millora del projecte és la digitalització de tot el procediment de gestió de 
viatges, amb una perspectiva molt centrada en el servei al viatger i en les necessitats del personal 
d’Administració de la UTG encarregat de fer-ne la gestió. 
 
Des del punt de vista exclusivament de l’administració podem constatar un estalvi de temps en el 
procés de tramitació de les reserves, que es tradueix en una eficiència en el sistema administratiu, que 
ve donat per la interacció directa del PDI amb l’agència en un horari molt més ampli i més còmode per 
aquest col·lectiu, evitant intermediaris i també possibles errades. 
 
Un altre punt a considerar és el fet de tenir tota la informació referent a un viatge/viatger des del 
començament fins a la liquidació econòmica, en un sol document. Aquesta millora la podríem 
quantificar en un estalvi de temps d’un 30%. 
 
La revisió i millora constant de l’eina ens ajudarà, estem segurs, a l’increment d’aquest tant per cent i 
a continuar en la línia de millora en eficàcia i eficiència per aconseguir un estàndards de qualitat 
notables de la Unitat. 
 
Tecnològicament destacaríem: 

• La integració amb els sistemes d'informació corporatius i aprofitament d’aquesta informació. 
• L’automatització de la digitalització de documents mitjançant l’ús de codis QR en els 

documents que s'escanegen. 
 

TREBALL FUTUR I CONCLUSIONS  

Es continua incorporant petites millores i correccions, tot i que la intenció és fer una nova versió amb 
tecnologia més actual i multi-idioma, especialment si es vol estendre l’eina a altres UTGs (han mostrat 
interès en poder disposar d’aquesta eina de gestió de viatges.)  
 
De fet, la gestió de viatges està entre els processos identificats com més necessaris en la fase d’anàlisis 
que s’ha fet dins del Pla Estratègic de les TIC a nivell UTGs. Precisament per això, s’està contemplant 
en la fase TODO de la Iniciativa “I15: Serveis compartits a les UTG” d’aquest Pla. 
 
Creiem que aquest projecte és un bon exemple de transformació digital a la UPC, de treball en equip 
i de voluntat de servei i per això es presenta al 7è Premi UPC a la Qualitat de la Gestió Universitària. 
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