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Introducció

«És més plaent i útil viure “l’experiència de la revolució” que escriure sobre ella.»

V. I. Lenin (1907). Postdata a L’Estat i la Revolució.

Aquest cas descriu de forma abreujada el procés i els continguts del disseny de

l’anomenat Pla�director�de�sistemes�d’informació (MPSI) de la Universitat

Oberta de Catalunya (UOC) per al període del 2014 al 2018, en el qual vaig

tenir l’oportunitat de treballar com a director de projecte per encàrrec de la

Direcció d’Operacions de la UOC.

El text forma part del material docent de les assignatures de planificació, ús

i direcció estratègica de sistemes i tecnologies de la informació de diferents

programes de grau i màster en els Estudis d’Informàtica, Multimèdia i Teleco-

municació (EIMT), Economia i Empresa i d’altres.

Agraeixo a Rafael Macau, director d’Operacions, Emili Rubió, director de

l’Àrea de Tecnologia i Clara Beleña, directora de l’oficina del Pla director,

l’oportunitat que em van donar de participar amb ells en el disseny del pla,

així com la seva col·laboració, l’accés a tots els materials i els seus comentaris,

alguns dels quals s’inclouen en un annex.

La descripció del cas és addicionalment una part de la recerca que estic fent

actualment sobre planificació i direcció de sistemes d’informació en organit-

zacions complexes, dins el programa de doctorat de Network and Informati-

on Technologies de la UOC, sota la direcció dels professors Robert Clarisó i

Josep Maria Marco. Agraeixo el seu suport, així com el de Josep Prieto, direc-

tor dels Estudis EIMT i de Laura Lamolla, directora del màster de Direcció de

les Organitzacions en l’Economia del Coneixement dels Estudis d’Economia

i Empresa.

Barcelona, octubre del 2016.
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Objectius

Els objectius d’aquest cas, dins la dinàmica docent de les assignatures de pla-

nificació, ús i direcció estratègica de tecnologies de la informació, són:

1. Entendre i estar en condicions d’aplicar les estratègies d’empresa i el paper

que tenen les TIC per a l’obtenció d’avantatges competitius.

2. Entendre i estar en condicions d’aplicar el nou concepte de transformació

digital i els usos estratègics de la tecnologia per transformar la cadena de

valor interna i estesa.

3. Entendre i practicar una metodologia de planificació estratègica de siste-

mes d’informació.

4. Entendre i practicar l’aplicació dels conceptes de governança de projectes

de planificació de les TIC en entorns complexos.

5. Entendre el funcionament i processos de negoci d’una universitat virtual

i el seu procés de transformació.

6. Analitzar una situació real a través d’una font primària i obtenir conclusi-

ons fonamentades.
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1. El context del cas

El Pla estratègic o Pla� director� de� sistemes� d’informació (MPSI)

2015-2018 neix el gener del 2014 com un encàrrec del rector i el Consell

de Direcció Executiu (CDE), màxim òrgan de direcció de la Universitat,

al nou director d’Operacions, el Sr. Rafael Macau.

La Direcció d’Operacions té l’objectiu d’assegurar el funcionament eficient

dels processos clau del negoci. Inicialment, la seva adscripció no era molt clara.

Formalment, depenia de la gerència, però reportava al CDE, al qual es va aca-

bar incorporant mesos després.

La Direcció d’Operacions supervisava en aquell moment la Direcció de Màr-

queting i Vendes (Sr. Daniel Téllez), Gestió Acadèmica (Sr. Pep Torn) i Sistemes

d’Informació (Sr. Juanjo Martí).

En Sistemes d’Informació s’havien d’integrar les dues àrees preexistents rela-

cionades amb els sistemes i tecnologies de la informació:

• Tecnologia�educativa, que va viure al llarg del disseny del pla una situació

interina delicada. Es va substituir l’anterior director, el Sr. Magí Almirall,

per un encàrrec provisional al Sr. Ramón Capillas, mentre es produia la

transició. El Sr. Almirall es va integrar a l’equip de disseny del pla.

• Sistemes�d’Informació (Sr. Juanjo Martí).

La Direcció de Tecnologia Educativa havia estat fins aquell moment adscrita

al rectorat i supervisada pel Sr. Francesc Noguera, com a assessor del rector en

matèria de TIC. S’ocupava dels serveis de campus i processos de suport a la

docència. La Direcció de Sistemes d’Informació depenia del gerent i s’ocupava

de la resta de serveis informàtics.

Els dos encàrrecs inicials que rep el Sr. Macau per part del CDE són:

• La reorganització de la gestió perifèrica de suport als Estudis, amb la creació

de la figura de mànagers de programa i canvis els rols i l’adscripció dels

tècnics de gestió acadèmica i les secretaries dels Estudis.

• La formulació d’un Pla director de sistemes d’informació.
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El Sr. Macau provenia de la direcció dels Estudis d’Informàtica, Multimèdia

i Telecomunicacions (el director d’estudis o degà), tot i que en la seva bio-

grafia havia ocupat càrrecs de gestió i consultoria de sistemes d’informació a

l’empresa Indra, en els Jocs Olímpics de Barcelona 1992 i al CTTI (centre co-

ordinador dels SI a la Generalitat de Catalunya), entre d’altres.

Per a la preparació del cas, l’hem entrevistat. A la pregunta: «Per què es neces-

sitava un pla estratègic de sistemes d’informació?», ens ha contestat:

«Per saber on volem anar en temes tecnològics. Jo diria que la UOC, en els set o deu últims
anys anteriors al Pla director, havia perdut la iniciativa en matèria de tecnologia o de
sistemes d’informació. No hi havia una línia directriu de per on anaven o com lligaven les
coses. La tecnologia es veia com una recollida de necessitats operatives de baix nivell de
la majoria d’àrees, la qual cosa generava un sac de peticions encertades o desencertades...
Era un concepte de l’Àrea de Tecnologia com a “chico de los recados”, i el que acabava
passant és no només que ningú no valorava si una cosa calia o no fer-la, sinó que al final
tampoc no “es feia cap encàrrec”, perquè tot entra en col·lisió.»

La Sra. Clara Beleña, cap de l’Oficina del Pla director, ens explica la seva visió,

potser més tècnica i concreta:

«Jo diria que hi ha un conjunt d’elements confluents. El primer és un grau
d’obsolescència de la tecnologia, o així era percebuda, que no ens permetia fer canvis en
els processos o en l’organització, que no podia seguir el negoci. Sobretot d’arquitectura,
amb sistemes molt legacy i molt acoblats. La missió de la UOC no ha canviat (“formar les
persones al llarg de la seva vida”), però sí l’estratègia, amb molt més èmfasi en el creixe-
ment i la internacionalització; també la flexibilitat, la personalització... per tal d’adaptar-
se a com volen estudiar ara les persones, com seran els nostres estudiants d’aquí a cinc o
deu anys i com voldran estudiar... I també ha canviat l’entorn: la UOC va néixer com un
complement de la formació que oferien les universitats catalanes presencials; ara la UOC
està competint globalment, amb les universitats però també amb altres tipus d’empreses
que donen formació i altres formats de formació. Aquesta estratègia estava limitada per la
funcionalitat i sobretot l’arquitectura dels sistemes més core, com ara la gestió acadèmica,
el campus o les aules... En tot cas, els sistemes s’han d’adaptar, però també els processos.»
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2. L’enfocament del treball

En el moment de l’encàrrec, i després de l’arribada del nou equip recto-

ral, està en procés d’elaboració el Pla estratègic de la Universitat, en el

seu conjunt, del qual el Pla�director n’ha de ser una part. Es declara que

l’objectiu és elaborar el Pla estratègic de sistemes d’informació (Pla di-

rector) de la UOC per al període 2014-2018, que faciliti l’execució amb

èxit de les prioritats establertes en el Pla estratègic.

Formalment, doncs, el Pla director s’integrava en el Pla estratègic de la institu-

ció, que s’havia endegat feia uns mesos i que dirigia la vicerectora, Sra. Marta

Aymerich, amb el suport de l’Oficina de Planificació i Organització. Constituïa

l’anomenat subplà «Viable Tech», sota la responsabilitat del Sr. Juanjo Martí,

director de Sistemes d’Informació. Tot i així, el Pla, en el procés, organització i

productes va gaudir de certa independència respecte a la resta de plans d’acció

del Pla estratègic, d’un model organitzatiu i metodologia pròpia, i el director

de Sistemes d’Informació es va integrar dins dels equips de direcció constituïts

pel disseny del pla.

Per tant, el primer eix i justificació del Pla és l’alineament�amb�el�negoci, no

des de l’opinió o peticions individuals dels usuaris, sinó des de les prioritats

assenyalades per l’alta direcció en el Pla estratègic. «La visió de futur en matèria

de sistemes d’informació», en les paraules del Sr. Macau, «ens porta al concepte

d’universitat digital més proper al món de les empreses d’Internet que a les

universitats tradicionals».

Es tractaria d’implantar plenament el concepte d’organització�digital

on tota la cadena de producció és digital; cal identificar quins proces-

sos són els crítics del negoci (core) i quins són processos de suport, i

ser capaços de treballar per processos, amb independència de les uni-

tats organitzatives, establir «funcions d’integració transversals» entre

unitats organitzatives aïllades i incrementar l’autonomia digital de tota

l’organització.

Alhora, el pla té components�propis, relacionats amb la gestió de les TIC:

• Principis de TI.

• Arquitectura de sistemes, dades i aplicacions.

• Govern de TI.

• Formes de provisió i prestació del servei.

Bibliografia

Aquest enfocament és consis-
tent amb la literatura científi-
ca i professional sobre plani-
ficació estratègica de sistemes
d’informació.
Podeu veure el material do-
cent de l’assignatura i, per
exemple, el manual:
J.�Peppard;�J.�Ward (2016).
Strategic Management of Infor-
mation Systems. Londres: Wi-
ley.
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El pla s’estructura des de l’inici en tres parts o tres fases que se superpo-

sen, en una estructura de funcionament que es declara «àgil» i iterativa

(figura 1):

1)� Formulació� de� l’estratègia: els productes principals són

l’arquitectura d’empresa i la cartera d’iniciatives estratègiques.

2) El nou model de governança�de�TI necessari per a l’execució del pla.

3) Baixar l’estratègia a projectes�accionables i establir compromisos, el

que es deia estratègia d’execució o desplegament de l’estratègia.

Figura 1. Pla de treball i productes

Nota del autor

El model de governança de TI
no es descriu extensament en
aquest cas.

El Sr. Rodríguez, professor dels Estudis d’Informàtica i dels d’Economia i Em-

presa, va rebre l’encàrrec de dirigir el Pla director a començaments de febrer

del 2014. José Ramón Rodríguez, a banda de la seva dedicació a la docència

i la recerca en l’àmbit de la direcció de sistemes d’informació (management

information systems), actuava a temps parcial com a consultor per a empreses

externes, havia estat CIO de l’Ajuntament de Barcelona i del Servei Basc de

Salut i havia treballat durant molts anys en empreses de consultoria i serveis

de sistemes d’informació.

De l’entrevista amb la Sra. Clara Beleña, cap de projecte del disseny de l’MPSI

i actual directora de l’Oficina del Pla director:

«Es va definir un procés en tres fases: una primera d’alineament amb el negoci i formu-
lació de l’estratègia de TI; una segona, de definició de la governança, el model de gestió
de TI; i una tercera de desenvolupament del pla d’execució, incloent-hi el pressupost, el
pla de comunicació, la gestió del canvi, etc. Però era un procés iteratiu, en cada fase es
refinava l’anterior.»

Blog

L’autor publica articles sobre
planificació estratègica de sis-
temes d’informació en el blog
dels Estudis d’IMT.
Podeu veure:
http://
informatica.blogs.uoc.edu/ca-
tegory/direccion-de-las-tic/

http://informatica.blogs.uoc.edu/category/direccion-de-las-tic/
http://informatica.blogs.uoc.edu/category/direccion-de-las-tic/
http://informatica.blogs.uoc.edu/category/direccion-de-las-tic/
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La UOC i el seu Departament de Sistemes d’Informació havien portat a terme

anteriorment exercicis de planificació de sistemes, amb el suport d’empreses de

consultoria externes. Tant el Sr. Macau com el Sr. Rodríguez volien, tant davant

de l’organització com, encara més, davant dels departaments d’informàtica,

marcar la diferència d’enfocament i mètode de treball. Aquest volia ser un�pla

«realment�estratègic», de transformació de les TIC de la UOC i de suport en

el procés de transformació de la mateixa institució. En la reunió de kick-off del

projecte, es van assenyalar aquestes diferències.

La següent taula procedeix de la reunió de posada en marxa, celebrada a

finals de gener i a la qual van assistir tots els membres dels departaments

d’informàtica.

Taula 1. Abast: què és i què no és el pla

Què no és Què és

Orientat per la demanda de les unitats de negoci. Orientat per l’estratègia i la missió (la cadena de valor).

Orientat per la conjuntura i la gestió de recursos. Orientat per les necessitats permanents del negoci.

Establir una cartera de projectes detallats. Establir iniciatives estratègiques i projectes estrella a alt nivell.

Publicar un organigrama. Establir un model i directrius de gestió.

Restringit per recursos, història (legacy) i persones. Ambiciós, obert al canvi i per fer un salt qualitatiu.

Revisió detallada. Orientat pels temes clau.

No és una avaluació dels sistemes actuals ni la gestió feta. Orgullosos d’on som i la feina feta.

Aquesta sessió de treball aspirava no només a informar i crear un ambient

positiu respecte al projecte, sinó també a activar la participació de persones que

haurien de col·laborar al llarg del procés i, en definitiva, que tindrien una part

de la responsabilitat de la implantació del pla. Es va preguntar per l’experiència

i les expectatives de tots i es va fer un exercici enfocat a les «preguntes�clau»

que el Pla director havia de respondre. Aquest és un resum dels temes més

importants que van sortir:
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• Com seran el campus i les aules futures?

• Com farem servir les aplicacions mòbils o les xarxes socials en la

docència?

• Com s’han d’integrar tecnologia educativa i la resta de serveis de SI?

• Com incorporarem l’accés i el treball via mòbils per a estudiants i

treballadors?

• Com ha de ser la nostra arquitectura de dades, per a la gestió ope-

rativa i estratègica?

• Quins serveis podem oferir o compartir amb altres dins i fora de

Catalunya?

• Quina ha de ser la nostra evolució cap al núvol? Amb quins contin-

guts i ritmes?

• Com podem aconseguir ràpidament i efectivament la integració en-

tre docència i operacions?

• Com podem aconseguir ràpidament i efectivament la integració en-

tre tecnologia i operacions?

D’acord amb l’enfocament adoptat, el Pla director havia de resoldre els temes

i preguntes clau en diferents àmbits dels sistemes d’informació i la seva gestió,

i per tant era important assenyalar que no es basava en una «auditoria» o un

«pentinat» de tota l’organització. Aquest exercici inicial d’aixecar les preguntes

bàsiques es va repetir en una sessió de treball i intercanvi de missatges en un

àmbit de les persones que formaven part de la direcció del projecte, i va servir

també com a guió de treball en les entrevistes de direcció portades a terme pel

director del projecte.

El procés�de�treball era prou diferent de com s’havien fet altres projectes an-

teriors de planificació de sistemes. Es partia d’un procés de «visionat» dels pro-

cessos de negoci (com es vol treballar) i de les oportunitats que proporcionen

les tecnologies. Seguidament es confrontava amb la situació actual, sense un

gran nivell de detall. Es definien els grans eixos d’actuació, d’acord amb el Pla

estratègic de la UOC, i es formulaven les grans línies o iniciatives estratègi-

ques, que s’anaven refinant seguidament. En la fase final, s’establien l’agenda

o estratègia d’execució i les implicacions del pla des del punt de vista financer

i de gestió i govern de les TI.

Entre els trets més destacats d’aquesta aproximació, cal assenyalar:
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• No està enfocat a la demanda de les unitats de gestió, sinó a

l’estratègia global de la institució.

• S’analitza l’organització per processos, amb independència de les

unitats de l’organització formal.

• Els clients del pla són els estudiants i col·laboradors, més que les

estructures de gestió.

• Hi participen els professors i els tècnics de gestió acadèmica dels

Estudis.

• Està orientat cap al futur: no es volia fer una anàlisi, diagnòstic o

valoració de la gestió passada.

• Iteració i refinaments successius.

Algunes d’aquestes idees eren trencadores en aquell moment.

En la figura 2, es pot veure aquest esquema amb una mica més de detall.

Figura 2. Procés de treball

Nota de l’autor

El procés de treball va cobrir, com es veu, molts aspectes. No tots van estar disponibles ni
complets tal com estava previst en la planificació inicial, per diferents raons. Es va dir des
del començament que el pla s’estructurava en un procés d’aproximacions successives.



© FUOC • PID_00248249 14 El Master Plan (Pla director) de sistemes d’informació de la UOC

3. Estructura de gestió del projecte

La governança (l’estructura de govern i gestió) de qualsevol projec-

te complex i, en particular, d’un pla estratègic és un dels factors més

influents en el seu contingut, el resultat, l’acceptació per part de

l’organització i l’«accionabilitat», o sigui, la qualitat que pugui ser exe-

cutat.

En el món universitari, ja es parteix d’una estructura de governança especial de

la institució. Les universitats tenen autonomia de govern i de gestió respecte

a les administracions públiques, tot i que una part important del seu finança-

ment depèn de l’Estat. En el si de la mateixa universitat hi ha dues estructures

principals, amb objectius diferents i, a vegades, separats: el cos docent, amb les

seves estructures de representació i gestió acadèmica, i els cossos i estructures

anomenats «de gestió» (o d’administració i serveis (PAS) a les universitats tra-

dicionals), que són responsables de la gestió econòmica, comercial, de recur-

sos humans, etc., el que es podria dir la «infraestructura de l’empresa». Addi-

cionalment, hi ha instituts de recerca i empreses associades, com per exemple

l’editorial.

En el moment de la posada en marxa del Pla director es produïa, com hem

esmentat, l’arribada del nou rector, que va formar el seu equip més immediat,

substituint tot l’equip anterior de vicerectors i que començava a formar l’equip

de gestió, però encara no l’havia completat. En l’àmbit acadèmic, s’havia fet

una convocatòria de directors d’Estudis (els degans de les universitats tradici-

onals) i se n’havien substituït un grapat. I finalment, s’havia implantat una

nova estructura de gestió perifèrica, els mànagers de programa, que reportaven

directament en un primer moment a la direcció d’Operacions i, més endavant,

a la gerència. Els mànagers de programa substituïen els antics administradors

però, sobretot, separaven dels Estudis les responsabilitats sobre els resultats

econòmics.

Un altre component que cal tenir en compte en el disseny de la governança

del pla són els interessos de les diferents parts, la seva influència i el seu posi-

cionament (favorable, negatiu o neutral) envers el projecte, per la qual cosa es

va fer una anàlisi�d’interessats (mapa de parts interessades), en el qual van

participar el Sr. Macau, el Sr. Rodríguez, la Sra. Clara Beleña (incorporada com

a cap de projecte «intern») i el Sr. Ramón Capillas, adjunt al Sr. Macau i bon

coneixedor de la casa.

Nota del autor

Els mapes de parts interessades
o stakeholders elaborats no es
lliuren com a part del cas.
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La figura següent (figura 3) presenta els òrgans principals de govern i gestió

del Pla director.

Figura 3. Estructura de gestió del pla

• El suport de l’alta direcció s’assegurava a través de la relació directa del Sr.

Macau amb el rector i el Consell de Direcció Executiva, que va rebre al llarg

del projecte quatre presentacions resumides dels progressos i resultats.

• Es va constituir una Comissió�de�Seguiment, presidida per la vicerectora,

per tal d’assegurar la integració en alt nivell amb el Pla estratègic. En for-

maven part membres clau del CDE (gerent, secretari general), dos directors

d’Estudis, la directora de l’e-Learn Center i els dos «directors» de les àrees

de SI i TE.

• Formalment, es va encarregar a un comitè�operatiu la responsabilitat de

l’autoria, aportació d’opinió i validació dels productes, que anava prepa-

rant un equip relativament petit (en la transparència es diu core team).

• Al core�team («nucli dur») o equip d’autoria material del pla, dirigit pel Sr.

Rodríguez, es van incorporar durant tot el projecte i amb molta dedicació

el Sr. Magí Almirall (anterior responsable de Tecnologia Educativa) i la Sra.

Clara Beleña (cap de l’Oficina de Desenvolupament de Projectes) amb el

rol de caps de projecte. Al final de la fase 1 (formulació de l’estratègia) i

durant la fase 3 (desplegament de l’estratègia), l’equip es va completar amb

el Sr. Toni Roure (responsable d’Arquitectura i Integració) amb dedicació

parcial, i dos consultors externs (el Sr. Toni Mena i el Sr. José Carlos Martín).

Nota del autor

L’e-Learn Center, recentment
reconstituït i amb una nova di-
rectora (Christine Appel), és un
centre de recerca aplicada en
l’àmbit de la tecnologia educa-
tiva.
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• Es va comptar amb un suport extern per a la fase II (Model de Govern de

TI, Sr. Daniel Puig) i amb el contrast i aportació de mètodes, referències i

models d’alguns analistes de Gartner Group.

• En conjunt, van participar al llarg de diferents fases del projecte un total

de 80 persones, incloent-hi un grup de 25 persones dels mateixos equips

de SI i TI.

Per tant, en el total, es va buscar una combinació que assegurés el suport

de direcció, la participació d’un nombre elevat de membres de diferents

procedències de la participació i, alhora, un grup molt operatiu i petit

orientat a la gestió del procés i la preparació dels productes.

Sobre el suport�directiu, diu el Sr. Rafael Macau:

«El suport principal va venir del rector. També del vicerector i de la gerent en aquell
moment. Una majoria del CDE, al final.»

Diu la Sra. Clara Beleña, directora de l’oficina del Pla director:

«Es va treballar molt a prop de tots els directors d’àrea i d’alguns Estudis, o gairebé de tots.
Tothom va poder dir-hi la seva. Es van tenir moltes reunions i també es va incorporar
gent de tota la casa als grups de treball. Jo crec que una de les coses més importants del
Pla director és tenir la complicitat de la gent.

El patrocinador, el director de l’Àrea d’Operacions, va ser el més clau. I el director del
pla, el professor que ens va estar ajudant. També algunes persones que ja no hi són, com
el Magí Almirall i la Muriel Garreta, que coneixien molt bé la tecnologia educativa, les
tendències. També el vicerectorat de Docència.»

S’ha d’assenyalar el fet que el projecte no fos un projecte «de consultor»,

sinó un projecte� intern, on es van incorporar puntualment algunes

persones externes, per donar suport a algunes de les peces del projecte.

Sobre els diferents rols directius dins el projecte, de nou Clara Beleña ens ha

dit:
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«(El patrocinador) aportava visió de conjunt. No va fer el pla amb una visió de director
d’Operacions, sinó global de tota la UOC. També aportava prestigi, respecte dins de molts
àmbits de la casa. I donava molta confiança i suport al projecte. Continua essent així.
Crec que aquesta combinació (patrocinador, director de projecte, cap de projecte) va ser
molt encertada.

(El director del projecte) aportava metodologia, sabia el que s’havia de fer, com arribar-hi,
quins productes. Portava també la comunicació amb l’alta direcció i la relació del dia a
dia amb el patrocinador.

El meu paper (com a cap de projecte) era sobretot donar suport a la direcció del pla, apor-
tant el meu coneixement de l’organització, tant la interna com l’externa, i aconseguint
i coordinant recursos de dins i de fora per tirar endavant el pla. També de cara a la gent
de la casa, sobretot de Tecnologia, el fet que hi hagués una persona com jo dins l’equip
de direcció del pla era una manera de sentir-lo més seu. Jo crec que pel temps que hi sóc
i pel meu caràcter, la gent em veu propera, ara amb un rol directiu, però propera. El que
jo sé fer és buscar i coordinar recursos per posar en marxa les coses i perquè les coses es
facin, i després ser-hi a sobre.»
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4. Formulació de l’estratègia

En la primera fase, es va fer servir un mètode d’alineament�estratègic

i anàlisi del gap (figura 4). El resultat és una visió de futur dels sistemes

d’informació i un nombre reduït d’iniciatives estratègiques i projectes

estrella.

Figura 4. Formulació de l’estratègia

Segons la metodologia adoptada, el procés de treball no parteix d’una anàlisi

o una auditoria de la situació actual, sinó d’una visió de futur, obtinguda de

diferents fonts:

• El treball dels equips interns (de les àrees d’operacions, tecnologia i do-

cència), a través d’exercicis de visioning, treballant sobre els processos de

la «cadena clau» del negoci i imaginant com haurien de ser en el futur.

• Les bones pràctiques del sector educatiu, empreses d’Internet i d’altres, ob-

tingudes principalment de la col·laboració amb l’empresa de prospectiva

tecnològica Gartner.

• L’anàlisi del gap (la diferència) entre la situació actual i la situació desitjada.

• Els criteris bàsics de la visió futura, en forma de directrius i principis

d’actuació de SI i arquitectura d’empresa/ model d’informació.

• Les línies d’actuació o iniciatives estratègiques futures, en una descripció

inicial qualitativa.

En paral·lel s’estava desenvolupant el Pla estratègic de la UOC, del qual el Pla

director formava part. Per tant, aquesta línia de treball es va incorporar cap

al final d’aquesta fase.

Amb els principis de treball «àgil» adoptats des de l’inici, es va decidir crear

una visió de futur en documents de treball intermedis obtinguts en iteracions

successives i ràpides (pràcticament en dos mesos, figura 5).
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Figura 5. Primera fase. Mode de treball

• En una primera iteració, es va considerar que els mateixos equips de SI i

operacions tenien una «finestra» que els donava una visió privilegiada de

l’organització, la seva cadena de valor (mapa de processos) i les oportuni-

tats de millora i transformació. La primera iteració va ser per tant en grups

reduïts formats per personal coneixedor d’aquestes àrees, buscant no un

punt de vista organitzatiu (les àrees de gestió de l’organigrama formal),

sinó de processos de treball.

• En una segona iteració, es van incorporar persones d’àrees que normal-

ment no havien participat en exercicis d’aquest tipus i de procedències

molt diverses, en particular, docents i personal de gestió molt proper a les

àrees docents (mànagers de programa i tècnics de gestió acadèmica). Això

complia també la funció d’incorporar alguns dels nous mànagers de pro-

grama a un exercici actiu de reflexió estratègica.

• En paral·lel, el director del pla mantenia un conjunt d’entrevistes en pro-

funditat d’alt nivell amb els membres de la Comissió de Seguiment i altres

directius.

• Els resultats d’aquests exercicis eren resumits i validats pel Comitè Opera-

tiu i, seguidament, per la Comissió de Seguiment.

La planificació detallada d’aquesta fase es mostra en la figura 6. Els grups de

treball en les dues iteracions eren facilitats per membres del core team, sota un

guió de treball comú.
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Figura 6. Planificació detallada de la fase 1

En totes les fases del treball, es produïen reunions preparatòries entre els faci-

litadors, amb els objectius següents:

• Establir un mètode de treball.

• Establir els missatges i materials comuns per al treball dels equips.

• Definir el producte a obtenir.

Les conclusions dels grups de treball eren per cada procés de la cadena clau:

• Les implicacions organitzatives i de procés.

• Les implicacions de sistemes d’informació.

Aquest material en si mateix va ser valuós per la definició de les iniciatives

estratègiques, els projectes operatius i la seva execució.

4.1. Model to-be

1)�La�cadena�clau

La UOC ja havia treballat amb una metodologia d’anàlisi i visió per processos

en alguns exercicis anteriors de millora organitzativa. La cadena clau (o cadena

de valor primària) s’havia imaginat semblant al procés de producció editorial

(figura 7).

Nota del autor

El treball enfocat a producte fi-
nal lliurable va ser un aspecte
central de tot el pla.



© FUOC • PID_00248249 21 El Master Plan (Pla director) de sistemes d’informació de la UOC

Figura 7. Treballant sobre la cadena clau

Abans de presentar-la als equips de treball, l’equip de direcció del projecte (el

core team) va fer un nou exercici per reconceptualitzar els processos de la cade-

na de valor i els seus components o subprocessos fonamentals (taula següent).

Taula 2. Detall de processos de negoci

Preproducció�i�producció Màrqueting�i�comercial Aprenentatge

• Investigació de mercat
• Anàlisi�de�viabilitat
• Planificació�de�l’oferta
• Disseny�de�programes
• Disseny de les activitats

d’aprenentatge
• Innovació�educativa

• Màrqueting i comunicació institucional
• Màrqueting i comunicació de productes
• Captació,�orientació�a�l’estudiant�i�tan-

cament�de�la�venda
• Matriculació

• Planificació� docent� materials� i� guies
d’estudi

• Atenció�docent
• Avaluació
• Serveis�de�suport�al�PRA�i�al�col·laborador

docent

Serveis�a�l’estudiant Recerca Serveis�de�suport

• Tutoria
• Serveis� d’atenció� i� informació� a

l’estudiant
• Serveis�administratius�(tràmits)
• Titulació

• Identificació�d’oportunitats
• Definició�del�projecte
• Desenvolupar�la�recerca
• Transferència�de�resultats
• Gestió�de�dades�i�publicacions

• Recursos humans
• Economia i finances
• Compres i gestió d’infraestructures
• Serveis�d’assessoria�legal
• Serveis�de�SI

El pla s’elabora partint de l’anàlisi i visió de futur dels processos que componen la cadena clau del negoci. Marcades en negreta, competències core i/o essencials i/o obligades.

En aquest exercici, d’enorme importància i productivitat per l’evolució poste-

rior del treball, es van fer alguns canvis sobre el model de processos que feia

servir la institució (per exemple, la matriculació es va identificar com el final

objectiu del cicle de venda), es van desenvolupar processos que no havien es-
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tat clarificats i explicitats abans (com els de desenvolupament de l’oferta for-

mativa, els d’aprenentatge i els de recerca) i es van qualificar els que es consi-

deraven core (en negreta) i els non-core.

La revisió i clarificació de la cadena de valor interna és central per esta-

blir l’arquitectura d’empresa i el model d’informació que ha de donar su-

port a l’organització, així com per establir què és més important i què no

ho és tant i tenir una primera aproximació sobre on s’ha de concentrar

l’atenció de redisseny i la inversió més gran en sistemes d’informació.

2)�Resultats�dels�grups�de�treball�i�entrevistes

La taula següent mostra de forma resumida els resultats del treball intern

desenvolupat en la primera fase:

Taula 3. Resultats dels grups i entrevistes

• Model�i�know�how�UOC d’excel·lència
• Internacionalització i increment substancial de l’oferta i la de-

manda
• Acords globals o parcials amb altres institucions i empreses
• Oferta�i�disseny�docent�més�competitius, rendibles, ràpids i

flexibles
• Orientació�a�l’estudiant�i�personalització
• Professor�digital: docents innovadors i actius a la xarxa
• Potenciació de la comunitat�UOC i la relació amb alumnes i

empreses
• Espais�per�a�la�innovació�i�experimentació
• Automatització� i� simplificació de tràmits, especialment els

transversals

• eTreball�preferent,�disseny�mòbil�i�xarxa�única�i�ubiqua
• Coneixement�i�relació�continuada amb els estudiants i la co-

munitat
• Facilitat d’accés�i�anàlisi�de�dades
• Canvi massiu d’interfície�d’usuari
• Arquitectura�orientada�a�serveis,�interoperable�i�basada�en

estàndards
• Automatització i estandardització dels processos�de�treball�de

TI
• Mecanismes de treball que facilitin la comunicació� i

col·laboració�interna
• Externalització de processos i serveis non core
• Professionalització i industrialització dels processos�de�gestió

de�la�recerca

Nota de l’autor

És molt interessant assenyalar el canvi de perspectiva que estableix en aquesta fase del
treball el fet de parlar de «negoci» i no de «tecnologia», cosa que permet construir un
diàleg més fluid alhora que estratègic (no s’estan recollint les peticions d’usuari), s’està
creant un espai comú i compartit entre el negoci i la tecnologia i són més òbvies les
implicacions combinades i coordinades tant del negoci com dels sistemes d’informació.
Molts dels temes aixecats en aquesta fase van resultar coincidents o van proporcionar
inputs al mateix Pla estratègic que estava elaborant l’equip de la vicerectora.

Una segona conclusió, com després es veurà, és que treballant així, surten fàcilment tots
o quasi tots els temes que seran realment importants pel Pla director i per tant també un
primer mecanisme intuïtiu de priorització. Aquest mètode produeix una certa sensació
de vertigen, perquè de forma molt primerenca es tenen a les mans els temes principals
del projecte (issues) i les vies (hipòtesis) per a la seva resolució. És un mètode de treball
habitual en les metodologies de planificació estratègica d’empresa que, tot i semblar qua-
litatiu i intuïtiu, dirigeix la recerca i validació posterior, és molt eficient i proporciona als
equips i als clients resultats immediats.

Finalment, ja es veu que els resultats no només afecten temes «permanents» de millora
dels processos, sinó preocupacions presents i estratègiques dels directius sobre el moment
i necessitat d’evolució de l’organització en el seu conjunt.

Processos i tecnologies van lligats, especialment en un entorn digital.
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Diu el Sr. Rafael Macau:

«Darrere la reflexió sobre els sistemes d’informació, sorgia una reflexió sobre el model
operatiu, com es feien les coses a la UOC. I que no podíem resoldre una cosa sense l’altra.
Això podia aixecar resistències i ampolles. Potser la gràcia va ser no “amagar l’ou”, però
tampoc no posar el dit a la ferida en tots els casos.»

3)�L’opinió�dels�estudiants

Com vam assenyalar, el Pla director tenia la voluntat de recollir i treballar di-

rectament l’opinió dels estudiants i personal docent col·laborador. En aquell

moment, hi havia algunes altres iniciatives en marxa en el mateix sentit o

s’havien portat a terme enquestes feia poc o es tenia por que el projecte

s’endarreriria si s’obria aquesta línia de treball. De manera que es va optar per

aprofitar les conclusions d’altres enquestes fetes a estudiants els anys anteri-

ors, i no fer una enquesta específica al personal docent col·laborador.

L’explotació d’aquestes enquestes es presenta en la següent taula. Les de-

mandes que semblen més importants es relacionen amb els processos

d’aprenentatge i relació amb els professors (sobretot, la importància del con-

sultor o professor col·laborador) i no tant amb la tecnologia, però hi ha, per

part dels estudiants, una evolució en l’ús de les tecnologies i una demanda

d’actualització; alhora que es demana no fer experiments i treballar amb mo-

dels comuns i tecnologies estables.

Taula 4. Opinió dels estudiants

Noves�tecnologies�però�estables • S’ha perdut la imatge d’universitat innovadora.
• La tecnologia és un mitjà i no una finalitat. Volen

que sigui transparent.
• Alhora, volen la tecnologia essencial per aprendre

i prou, i que aquesta sigui estable.

Pedagogia�innovadora • Consideren que hi ha un desequilibri entre model
educatiu i recursos.

• Consideren que molts docents no estan prou al
dia.

• Manca feedback personalitzat.

Millorar�algunes�eines • Secretaria virtual: eines i tràmits més entenedors i
senzills.

• Eines col·laboratives per a l’aprenentatge (xat, fò-
rums actuals, videoconferència, etc.).

• Biblioteca, prefereixen Google i Wikipedia.

Millorar�els�materials�d’aprenentatge • Materials de qualitat variable. Molts estan desfa-
sats o no són pedagògics.

• Valoren la varietat de formats, però fan servir so-
bretot les versions PDF i paper.

• Volen afegir notes i comentaris als PDF.

On�estudien • Preferiblement s’estudia a casa.
• S’aprofiten els desplaçaments per llegir contingut.
• El creixement de les tauletes per a l’estudi és ex-

ponencial.

Nota del autor

Aquestes enquestes correspo-
nen als anys 2012 i 2013.
Pel que ens ha dit, a les en-
questes realizades posterior-
ment, han canviat alguns trets
del perfil de l’estudiant UOC i
dels seus interessos i maneres
de fer servir la tecnologia.



© FUOC • PID_00248249 24 El Master Plan (Pla director) de sistemes d’informació de la UOC

Com�estudien • Fent les PAC. L’avaluació contínua marca el procés
d’estudi.

• Prefereixen no treballar en equip.
• Esperen que les PAC siguin actuals, rellevants i rep-

tadores.

Consultors/tutors • Són la realitat de la UOC, marquen la quali-
tat de l’assignatura; un bon consultor fa que
l’experiència sigui totalment diferent.

• Que tinguin més coneixement de noves tecnolo-
gies i d’e-learning.

• En general, no coneixen els tutors i PRA i no ente-
nen massa el seu rol.

Ús�de�dispositius • Ordinador per a tasca de concentració.
• Tauleta per a navegació puntual i per llegir i anotar

materials.
• Mòbil per a serveis concrets com ara mirar notes,

llegir correus electrònics.

Més�personalització • Personalització en el tracte de consultors i tutors.
• Més personalització per part de secretaria i de re-

solució d’incidències i tràmits.
• El mateix nivell de personalització i canals abans i

després de la matrícula.

 
 
4)�Anàlisi�externa

Com es pot veure, els processos de planificació estratègica de sistemes

són una oportunitat de fer explícits temes d’estratègia d’empresa que

no tenen a veure pròpiament amb els sistemes d’informació. En el cas

del Pla director, no es va defugir d’aquests elements, tant en la relació

amb els principals «interessats» com en el tipus de recerca externa.

La feina amb el grup Gartner, en aquesta fase del treball, es va orientar, per

exemple, a entendre la situació del sector universitari i l’evolució dels models

de negoci. És especialment interessant l’observació que la tecnologia (la uni-

versitat virtual) ja no és un element de diferenciació i disrupció per se, ja que

s’adopta sota diferents models per a tothom, sinó que el tema clau és un te-

ma de negoci: a quins públics ens dirigim i amb quina oferta. Segons Gart-

ner, la majoria d’universitats són hereves del model «tot per a tots» i hauran

d’evolucionar a altres espais si volen sobreviure i diferenciar-se (figura 8). El

format en línia permet l’especialització a gran escala.
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Figura 8. Escenaris de negoci en el sector

Font: Gartner (2014). «Four “Business Model” Scenarios for Higher Education: An Introduction to Strategic Planning Through
Storytelling».

També es van analitzar publicacions recents, com ara el llibre de Clayton Chris-

tensen, The Innovative University (que van llegir en aquella època molts mem-

bres de l’equip de direcció) o l’informe de l’IPPR «An avalanche is coming:

Higher education and the revolution ahead», que parla d’una allau de múlti-

ples models de negoci i tecnologia per servir nous clients, amb nous productes

i preus per diferents actors, no només ni principalment les universitats, com-

petint a una escala global. Gartner parla d’«ecosistemes de negoci i tecnologia»

competint i cooperant al mateix temps (figura 9).

Bibliografia
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Figura 9. Ecosistemes de negoci i tecnologia

Font: Gartner (2014). «The Expanding Education Ecosystem: A World of Choice».

En aquell moment, la UOC no havia acabat de fer una reflexió pròpia sobre el

seu model futur de negoci i encara vivia en la seva condició d’Universitat se-

mipública amb una subvenció de la Generalitat, complementària del sistema

públic per a estudiants adults que no podien seguir els ensenyaments presen-

cials per diferents raons o volien completar la seva formació, i del format en

línia, on començaven a aparèixer competidors privats i públics. Tampoc no

era una reflexió fàcil, en opinió del Sr. Macau:

«El concepte estratègia és canviant i no sempre hi ha una estratègia clara, ben definida.
Això no només passa a les universitats. Pensem en la banca. Sembla que ara l’estratègia
bancària és posicionar-se en el món digital i fer front a les amenaces i oportunitats que
això presenta. Què vol dir això? Però crec que, dins d’aquesta relativa indefinició, hi ha
elements suficients per elaborar una estratègia de sistemes d’informació i, també amb
això, contribuir a la reflexió estratègica del conjunt de l’organització en altres aspectes. A
les empreses intensives en TIC, el producte de les quals té una càrrega d’informació i de
tecnologia rellevant, l’estratègia de l’empresa va lligada a l’estratègia dels seus sistemes
d’informació, i al contrari.»

Es va completar l’exercici d’anàlisi externa amb una visió de les tecnologi-

es emergents en l’àmbit de l’ensenyament superior, tamisada pels líders dels

grups de tecnologia de la UOC (figura 10). En la figura estan representades

en la part interior les tecnologies per a l’aprenentatge, i en la part exterior les

tecnologies de «gestió» o suport.
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Figura 10. Els trets tecnològics més plausibles

4.2. Model as-is

1)�Anàlisi�interna�de�la�despesa�tecnològica

Un altre exercici interessant va ser l’anàlisi de l’Àrea o àrees de Tecnologia. El

fet que haguessin treballat per separat els anys anteriors feia difícil tenir una

visió integrada. Per exemple, quant estem gastant en tecnologia? Es va veure

que la despesa global era superior al 10% del pressupost, per sobre del sector

educatiu en general, matisat pel fet de tractar-se d’una organització virtual,

molt intensiva en l’ús de la tecnologia. L’evolució de la despesa havia estat ali-

neada amb la del pressupost i, per tant, havia caigut els darrers anys de la crisi

econòmica general i del sistema educatiu (figura 11). Molts dels projectes de

l’àmbit de tecnologia educativa es finançaven amb fons europeus d’innovació,

i la tecnologia de suport a la recerca, molt reduïda, no estava inclosa en el

pressupost d’informàtica general. Tampoc hi estaven incloses les despeses de

creació de recursos d’aprenentatge.

Figura 11. Evolució de la despesa informàtica

Dades en milions d’euros. Totes les dades sense fons europeus. * Sense despeses de personal.
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Amb les limitacions anteriors, la distribució de la despesa per serveis i la distri-

bució de la inversió en aplicacions semblaven alineades amb les bones pràcti-

ques (figures 12 i 13).

Figura 12. Distribució de la despesa per serveis

Totes les dades sense fons europeus.

Figura 13. Distribució de la inversió en desenvolupament

Totes les dades sense fons europeus.

En aquest moment es va fer un debat, en algun moment agre, sobre l’eficiència

de funcionament de les àrees d’informàtica, quan existia el sentiment que

moltes aplicacions no estaven cobrint les necessitats funcionals i, a més a

més, el Pla director estava indicant noves necessitats tant d’arquitectura com

d’aplicacions i infraestructura tècnica. Però la bona notícia és que, a partir

d’aquesta anàlisi, ja s’intuïa que l’esforç per implementar el Pla director era

assumible mantenint el nivell d’inversió, fent algunes millores d’eficiència i,

potser, amb certa partida addicional no massa gran.

2)�Anàlisi�del�funcionament�de�l’àrea�tecnològica
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Una segona font d’anàlisi interna van ser els exercicis d’autoavaluació de

les diferents àrees de TI, fent servir les eines comparatives que proporciona

Gartner. Per exemple, en la figura següent (figura 14), l’anàlisi de l’apartat

d’«Organització de les aplicacions» mostra un nivell de maduresa de 2 sobre 5.

Aquest apartat mesura la gestió de la cartera d’aplicacions i les relacions amb

clients i proveïdors. El nivell 2 vol dir processos repetitius però encara no ben

definits ni estesos a tota l’organització. És a dir, una organització que funcio-

nava en funció de les peticions de les unitats usuàries i no feia una gestió glo-

bal i estratègica de la cartera. Quan es produeix aquesta situació, no acostuma

a ser pel millor o pitjor funcionament del Departament d’Informàtica, sinó

per com es prenen les decisions sobre les inversions en informàtica en l’àmbit

corporatiu, o en tota l’organització.

Figura 14. Autoavaluació de TI: gestió de la cartera
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Per la seva banda, el Sr. Emili Rubió, actual CIO (primer executiu de l’Àrea

d’Informàtica), que es va incorporar quan es va acabar el disseny del Pla direc-

tor per encarregar-se de la seva execució, assenyala:

«La funció informàtica que tenia la UOC no podia donar resposta als objectius definits
en el pla. S’estava acostumat no a treballar per prioritats estratègiques, sinó per atenció
a la demanda que es recollia en un àmbit molt tècnic.

[Quan dic tècnic] vull dir inferior a grup operatiu. Això no vol dir que en algunes ocasions
no sigui correcte, però ho ha de validar un directiu, sigui director de grup o director
d’àrea, de les àrees del negoci, vull dir. Si no, pots tenir molts dubtes del que estàs fent, de
com d’important és i de com encaixen unes demandes amb d’altres. Aquesta manera de
treballar “a comanda” era comuna a les dues funcions informàtiques precedents, encara
que els mètodes de treball fossin diferents.

Amb el Pla director, el que es fa és un pla estratègic tecnològic o de sistemes d’informació
per assegurar l’alineament amb el negoci. El que es tractava és que la funció informàtica
pogués donar suport a aquests objectius estratègics i alhora fos palanca, fos instrument
de la transformació.»

3)�Arquitectura

La tercera peça fonamental de l’anàlisi interna va ser l’anàlisi de l’arquitectura

tècnica. Només aixecar el mapa de sistemes actuals va requerir diverses setma-

nes de treball entre l’equip de tecnologia i un consultor extern, contractat ex-

pressament. El resultat a alt nivell es mostra en la figura 15.

Figura 15. Arquitectura actual

Nota del autor

Grup operatiu és el tercer ni-
vell jeràrquic de l’estructura de
la UOC.
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La situació de partida mostrava un gran nombre d’aplicacions mono-

lítiques amb una forta dependència entre elles, amb la infraestructura

i les dades, que formava una arquitectura massa rígida, dificultava el

manteniment i la integració amb noves aplicacions i l’evolució cap al

núvol. De seguida es va veure que la refundació de l’arquitectura seria

un dels projectes estratègics del Pla director.

4.3. Visió futura

Recordem un moment, i per no perdre’ns, l’esquema lògic de disseny del Pla

director, tal com representa la figura 16.

Figura 16. Formulació de l’estratègia

Ens trobem ara, doncs, en el moment d’articular la visió futura, per la qual cosa

cal partir de les directrius estratègiques de la institució i dels criteris o principis

propis de caràcter tecnològic. La figura 17 representa aquest encreuament.

Figura 17. Procés de disseny del Pla director

A partir de les iniciatives estratègiques i línies d’actuació que van sorgir

de la primera fase, s’estableix la cartera de projectes de detall i el nou

govern de sistemes d’informació necessari per l’execució del Pla.

1)�Directrius�del�Pla�estratègic�de�la�UOC

Com hem assenyalat, el Pla estratègic de la UOC s’havia posat en marxa una

mica abans del Pla director de sistemes d’informació. Això havia produït que

a través de les entrevistes de direcció, sobretot amb els membres del Comitè

de Direcció Executiu, s’hagués fet un exercici per intentar fer explícites les
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orientacions estratègiques que s’estaven elaborant. Això no és inusual quan es

fan exercicis de planificació estratègica de TI, com ha assenyalat el Sr. Rafael

Macau en la seva entrevista.

En tot cas, es va donar una confluència temporal i també conceptual, de ma-

nera que en el moment en el qual s’estava elaborant la «visió de futur» dins de

l’MPSI, es van començar a tenir els resultats del Pla estratègic i es va celebrar

una reunió entre els dos equips uns dies abans de la reunió de la Comissió

de Seguiment de l’MPSI. El pla de la UOC s’articulava al voltant d’un conjunt

d’objectius i eixos que es mostren en el moment de la seva redacció provisional

en la taula següent. Efectivament, en la seva major part i amb independència

de la redacció, eren consistents amb el que havien recollit els equips de l’MPSI:

• Transversalitat i flexibilitat del model docent, i tecnologia que ho

facilités.

• Governança col·laborativa i sostenibilitat, amb rendició de comptes

i decisions basades en les dades.

• Globalització i atenció a públics de diferents llengües i procedències

i també atracció de talent d’arreu del món.

• Competitivitat i ocupabilitat, amb una dimensió de retorn social.

• Excel·lència en la recerca, no només en la docència.

Taula 5. Línies directrius del Pla Estratègic de la UOC

Transversalitat�i�flexibilitat • Entorn d’aprenentatge estimulant i inclusiu.
• Formació de qualitat, multidisciplinària, itineraris

personalitzats.
• Tecnologia per a formació i atenció ubiqües.

Governança�col·laborativa • Entorn de treball basat en la confiança, el lideratge
compartit i el compromís.

• Orientar acadèmia i gestió a l’experiència de
l’estudiant.

• Lideratge basat en autonomia i rendició de comp-
tes.

• Decisions tenint en compte la sostenibilitat econò-
mica.

Globalització • Posicionar-nos com a referent mundial
d’universitat no presencial.

• Entrar en nous i més amplis mercats per diversificar
els ingressos.

• Atraure talent i fer créixer internacionalment i in-
terculturalment l’equip UOC.

• Incorporar al currículum les dimensions internaci-
onal i intercultural.

Competitivitat�i�ocupabilitat • Ser reconeguts per l’orientació a les necessitats de
la societat.

• Fer visible el retorn social per atreure la filantropia.
• Aconseguir que la comunitat UOC sigui una xarxa

activa.
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Excel·lència�en�recerca • Reconeixement internacional a la recerca en soci-
etat del coneixement i educació.

• Augmentar la productivitat de recerca excel·lent i
d’impacte.

• Doctorat acadèmic i professional en els diversos
àmbits de la UOC.

 
 
Aquests objectius representaven el «què vull ser» de la Universitat, i per tant,

en primer lloc, establien uns principis de prioritat per a la feina en sistemes

d’informació, però alhora tenia conseqüències i implicacions immediates per

als sistemes i tecnologies de la informació, que calia articular. A vegades es

pensa que aquest tipus de declaracions són merament retòriques, però si s’han

fet bé tenen conseqüències clares sobre l’organització, les seves maneres de

treballar i també sobre els seus sistemes d’informació.

Nota de l’autor

Per exemple, inicialment ja es veu el següent:

• La transversalitat i flexibilitat del model docent representen la capacitat de crear pro-
grames i productes nous fàcilment, a través de la col·laboració de diferents estudis i
en diferents idiomes, la qual cosa no era possible amb les aplicacions existents.

• Governança col·laborativa vol dir disposar de dades úniques, de qualitat, accessibles
i fàcils d’explotar, cosa que no era possible amb els sistemes existents.

• Globalització vol dir un campus únic, multicalendari, multilingüe, la qual cosa era
contrària al disseny existent del campus virtual.

2)�Principis�de�gestió�de�TI

Tal com hem presentat a l’inici d’aquest apartat, els sistemes d’informació te-

nen la seva pròpia lògica interna tant des del punt de vista tècnic com de la

seva gestió. Per tant, també cal fer un exercici dins de TI de «com volem ser»,

que sovint té la forma dels principis o criteris de treball de TI. Així es va fer

en l’MPSI, a través de reunions de treball dels equips de tecnologia, facilitades

per un consultor extern i el mateix director del projecte. El resultat es mostra

en la següent figura (figura 18).
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Figura 18. Principis de gestió de les TIC

La redacció es va anar refinant al llarg de les fases següents. Pel seu interès per

als estudiants, en aquesta ocasió proporcionem el redactat complet d’aquest

decàleg, en la seva versió definitiva, que es va lliurar en finalitzar la fase II.

La pretensió, a banda de l’exercici de l’MPSI, era que aquests principis fossin

informadors no només del «què volem ser» sinó del «com fem les coses aquí»

en la nova etapa del Departament d’Informàtica de la UOC.

1) Les dades crítiques del negoci i els sistemes d’informació són un actiu�estratègic
per a la institució:

• És imprescindible un bon govern de les dades.
• La integritat, qualitat i seguretat de les dades són fonamentals per garantir les

operacions.
• Les dades han de facilitar els processos de presa de decisions.

2) Existeix un govern�corporatiu competent digitalment i exigent amb el retorn de
la inversió, la contribució al negoci i els nivells de servei dels SI.

3) Existeix un govern�departamental�de�SI que estableix directrius, polítiques, pri-
oritats, recursos i el model d’execució i provisió del servei:

• L’instrument principal d’execució és el Pla director de sistemes d’informació.
• El Pla director s’ha de baixar a una cartera de projectes, un pressupost anualitzat

i una cartera de gestió d’actius informàtics.
• La gestió de la cartera inclourà una política activa i pública de simplificació i

consolidació del parc d’actius i de gestió de l’obsolescència.

4) El Departament de SI és el principal aliat per tal que la Universitat pugui assolir
els seus objectius, i ho fa amb transparència, mesurant i comunicant el valor aportat.

5)�L’eficiència�i�l’estabilitat dels SI són clau per a les operacions del negoci, sense
que això exclogui la millora contínua i la innovació.

• S’acordaran nivells de disponibilitat operativa i acords de funcionament per als
diferents usuaris i serveis.
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• El Departament de SI contribuirà tecnològicament a la innovació de la UOC i ha
de garantir la seva correcta incorporació a les operacions ordinàries.

6) El model de gestió dels sistemes d’informació de la UOC és bàsicament centralit-
zat, però el departament de SI proporcionarà recursos i facilitarà progressivament ni-
vells d’autonomia a les àrees que ho necessitin i facilitarà l’apoderament i autonomia
digital dels usuaris.

7) L’arquitectura tecnològica ha de desenvolupar l’arquitectura d’empresa, sota crite-
ris de màxima estandardització, modularitat, flexibilitat, reducció de l’esforç de per-
sonalització i manteniment i facilitat de migració al núvol.

8) El model d’aprovisionament dels serveis TIC està basat en criteris de negoci, efici-
ència i solidesa:

• Preservant el coneixement intern, la sostenibilitat i continuïtat dels sistemes,
• Treballant preferentment amb solucions madures i socis solvents.

9) Assegurem el control i accés a la informació garantint�la�seguretat�i�la�privacitat
al llarg del cicle de vida de les aplicacions.

• Amb aquesta finalitat, recollim les dades mínimes necessàries per a finalitats le-
gítimes i assegurem la seva qualitat i integritat.

• Formem i conscienciem les persones, rendim comptes, fem auditories i avaluem
els riscos.

10) La gestió de les persones de l’equip de sistemes d’informació es basa en el mèrit
i�desenvolupament�individual�i�el�treball�en�equip.

• Es practica el lideratge i l’excel·lència dins cada àrea de treball.
• Es treballa de forma proactiva i col·laborativa entre cada àrea i el conjunt del grup.

Sobre el valor d’aquest exercici, diu la Sra. Beleña, directora de l’Oficina del pla:

«Una part que vaig trobar molt interessant va ser l’exercici de principis de TI, al qual
potser no hem donat prou difusió tant internament dins l’Àrea de TIC, com entre
l’organització, la UOC, perquè al final no som només Tecnologia els que treballem amb
les TIC sinó tota la universitat, el personal docent i el de gestió. I de facto, aquests prin-
cipis s’estan aplicant.»

3)�Implicacions�per�als�sistemes�d’informació:�criteris�de�disseny�del�Pla

director

L’encreuament dels objectius del Pla estratègic de la institució i els prin-

cipis de gestió de les TIC permet establir els criteris de disseny del pla i,

particularment, els criteris de priorització.

La figura següent (figura 19) es va dir col·loquialment la «maquineta de prio-

ritzar», perquè era el model heurístic amb el qual es van prioritzar les iniciati-

ves estratègiques i projectes del pla.
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Figura 19. Implicacions per als sistemes d’informació

Tot seguit, es poden veure alguns exemples d’aquestes implicacions, en els

quals ja s’apunten en un nivell de definició més gran algunes de les línies

estratègiques que seran clau en el disseny del Pla director.

Model�know-how�UOC

• La universitat digital del segle XXI: TI enfocada a la cadena clau.
• Governança corporativa i centralitat dels SI en la gestió del negoci.
• Gestió de TI àgil i amable: nou model d’arquitectura i gestió de TI.

Orientació�radical�a�l’estudiant�i�la�comunitat�UOC

• Sistema integral de coneixement i gestió de clients i interessats, «encastat» en
totes les aplicacions rellevants.

• Aplicacions per a gestió del coneixement i comunicació.

Flexibilitat�i�escalabilitat�per�competir�i�cooperar�globalment

• Nou model d’aula que permeti la integració fàcil d’eines, continguts i recursos
propis i de tercers.

• Reforç de la infraestructura, amb migració segura al núvol.

Orientació�al�mercat�i�competitivitat�empresarial

• Nou model de gestió de programes i recursos àgil i transversal.
• Nou sistema de comptabilitat interna orientada als resultats.
• Sistema integral d’intel·ligència de negoci i gestió de dades.

Comunicació,�col·laboració�i�treball�a�la�xarxa

• Mobile first: disseny i construcció dels SI per a la ubiqüitat.
• Xarxa/campus de serveis únic amb diferents capes i permisos.
• Millora i actualització del lloc de treball, que serà mòbil.

Estandardització�i�personalització�dels�processos

• Arquitectura i disseny optimitzats de processos de negoci (BPM), que faciliti
l’agilitat, comunicació i personalització.

• Gestió automatitzada d’alguns processos no servits o mal servits.

Excel·lència�en�la�recerca�i�espai�per�innovar

• Innovació en la tecnologia de l’aprenentatge (laboratoris, avaluació virtual, in-
teractivitat, etc.).

• Nou sistema per a la gestió de la recerca.
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4.4. Formulació de l’estratègia: arquitectura d’empresa i cartera

d’iniciatives

En el mes d’abril es va presentar a la Comissió de Seguiment, presidida per la

vicerectora, i al Comitè de Direcció Executiva, presidit pel rector, el resultat

d’aquesta primera fase del Pla director, de la qual els seus principals productes

eren una nova «arquitectura d’empresa» i una cartera inicial d’iniciatives es-

tratègiques, o agrupacions de projectes de primer nivell de prioritat.

1)�Arquitectura�d’empresa

El dibuix conceptual de l’arquitectura d’empresa es presenta en la figura se-

güent (figura 20). Aquesta representació s’ha de comparar amb l’arquitectura

vigent, que es presentava en la figura 19. Les línies verticals en groc i les notes

(«globus») de la dreta mostren els canvis principals.

Nota de l’autor

L’arquitectura d’empresa és una representació conceptual de la relació entre els processos
de la cadena de valor, les aplicacions i les bases de dades. No és pròpiament una arqui-
tectura tècnica, però l’ha d’inspirar. És important assenyalar, per tant, que la nova arqui-
tectura no és el resultat d’una reflexió tecnològica, ni es fa per criteris d’obsolescència
tècnica, sinó que és el resultat d’una reflexió d’empresa. Normalment, després de disse-
nyar l’arquitectura d’empresa, que forma part del Pla estratègic de sistemes d’informació,
es fa un Pla tecnològic.

Figura 20. Arquitectura futura

Les línies directrius de l’arquitectura proposada són les següents:
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• Simplificació del nombre d’aplicacions i bases de dades.

• Estructura de xarxa única (interna/externa, mòbil/PC), amb excep-

cions de seguretat.

• Mobile first com a criteri de disseny o redisseny de totes les interac-

cions amb els usuaris, especialment externs.

• Estructura modular, desacoblada i per components.

• Clarificació de les capes (presentació, lògica de negoci estructurada

per processos i dades).

• Components transversals d’interrelació entre les capes: gestor de re-

lacions amb els diferents tipus d’usuaris, gestió de processos, serveis

d’interconnexió i seguretat, gestió de dades.

• Creació de bases de dades mestres normalitzades i comunes per a

totes les aplicacions.

• Evolució dels serveis web cap a solucions més modernes, ràpides i

segures.

• Ordenar l’arquitectura existent per facilitar l’evolució al núvol.

La nova arquitectura empresarial és, en opinió del Sr. Rafael Macau, el concepte

més central del Pla director. Quan li vam preguntar pel missatge que millor

resumiria el pla, aquesta va ser la seva resposta:

«Més que una frase, jo faig servir un resum gràfic (figura 21). En paraules, seria “posar-se
de debò en la digitalització”. I poso com a exemple el que està passant en la banca, que
és, com nosaltres, un sector intensiu en TIC.»

Figura 21. Evolució actual de les organitzacions intensives en TIC

El Sr. Emili Rubió, director de l’Àrea de Tecnologia (CIO) de la UOC, ho explica

així:
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«Per precisar, aquesta és una universitat, sí, en línia, sí; però no és digital. Digital vol dir
una altra cosa, aquesta és una de les aspiracions del Master Plan precisament.

En el Pla director, s’assumeix que aquesta universitat està al mig d’un entorn competitiu
i canviant i què ha de fer per desenvolupar-se en aquest entorn. La UOC és una univer-
sitat en línia, que en el moment de la seva creació va representar un canvi de model,
precisament pel fet de ser en línia, pel model docent, per les mateixes característiques
del professorat (que en la seva major part són col·laboradors externs), el fet d’arribar fora
del territori, fora de les fronteres físiques...

Però la digitalització és un canvi de paradigma competitiu que qüestiona per a què ha de
servir la Universitat, qui farà la formació, com aprèn la gent a la xarxa, quines necessitats
tenen les empreses i la societat, si fins i tot la universitat continuarà existint, quines
amenaces i oportunitats s’obren amb això... Tot això està en la base del Pla director, està
en el Pla director. D’aquí es parteix. I això es visualitza en els objectius i en les línies
estratègiques marcades.

Un exemple: l’arquitectura tecnològica ha de donar servei a una organització global i
globalitzada. El núvol està exigit per això, no per una moda ni per un criteri de costos.
Si la UOC ha de tenir un 25% de les seves operacions a Llatinoamèrica, ha d’anar tec-
nològicament al núvol, no es pot fer des d’aquí. Això vol dir alineament del model de
provisió de tecnologia.»

2)�Cartera�d’iniciatives�estratègiques

La cartera d’iniciatives estratègiques inclou actuacions transversals co-

munes per tota la institució, actuacions específiques sobre determinats

processos i aplicacions i altres iniciatives tecnològiques i facilitadores.

El pla posa l’èmfasi en els aspectes arquitectònics i transversals, com

acostuma a passar en els projectes de planificació estratègica de sistemes

d’informació, però deixa espai per a projectes verticals de gran calat i

preveu una bossa de millores i projectes més petits, que normalment

donen servei a unitats de negoci concretes.

Quan li vam preguntar al Sr. Emili Rubió sobre els components més importants

del pla, ens va dir:

«El primer, potser no per importància estratègica de negoci, sinó per volum i complexitat,
és la renovació de l’arquitectura tecnològica.

Un altre seria la gestió de la relació amb el client (el CRM), sigui estudiant o estudiant
prospectiu; aquest projecte és clau per acompanyar l’estratègia de creixement de la UOC.

El tercer diria que és el de gestió acadèmica; la gestió acadèmica és el motor d’operació i
logística de la UOC com de qualsevol universitat; no és el producte (que són la docència
i la recerca), però si que és el facilitador que això passi i tots els atributs complementaris
del producte i de com arriba a l’estudiant.

El quart seria el concepte de dades i business intelligence: posar en ordre les dades i co-
mençar a obtenir indicadors i en un futur poder fer certa intel·ligència d’empresa i de
negoci. Després, però no després en ordre, és el producte, el producte docent –l’aula, els
recursos d’aprenentatge, etc. Aquest és el gran repte de diferenciació d’una universitat
digital en un entorn competitiu.

Finalment, hi ha una sèrie de processos de suport de la cadena de valor (sistema econo-
micofinancer, de recursos humans, etc.) que es trobaven en una situació d’obsolescència
i que calia posar al dia.»
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La representació gràfica de la cartera d’iniciatives, tal com es va presentar al

comitè de seguiment en la reunió del mes d’abril, de tancament de la fase de

«Formulació de l’estratègia», és la següent (figura 22).

Figura 22. Cartera d’Iniciatives estratègiques

El grup d’iniciatives transversals del negoci són les iniciatives tecnològiques

que agrupen projectes transversals per a la UOC (taula següent).

Taula 6. Iniciatives transversals

Coneixement�i�gestió�dels�estudiants
i�la�comunitat

• Gestió de vendes i fidelització
• Gestió de les relacions amb la comunitat UOC
• Nova aplicació de matrícula

Nou�Campus�Virtual,�modular�i�inter-
connectable

• Gestió unificada (llengües, geografies, etc.) modu-
lar i interconnectable

• Un sol campus de serveis (intern/ extern)
• Gestió del coneixement i la comunicació interna

Mobile�first:�per�als�estudiants�i�els
treballadors

• (Re)disseny d’aplicacions crítiques
• Canvi massiu d’interfícies d’usuari (també Intra-

uoc)
• Redisseny del lloc de treball per fer-lo mòbil

Gestió�de�dades�i�intel·ligència
d’empresa

• Master Data Management
• Arquitectura de bases de dades
• Intel·ligència d’empresa

La descripció de la segona columna no representa encara projectes específics, que seran objecte de la fase següent de l’MPSI,
sinó que són descriptors del contingut de cada iniciativa en termes que siguin fàcils de comunicar a l’alta direcció.

 
 
Es tracta de les iniciatives que agrupen projectes per digitalitzar els processos

de negoci o introduir millores sobre les aplicacions actuals que tenen un gran

impacte per als usuaris (taula següent).

Taula 7. Iniciatives de suport als processos de negoci

Transformació�de�processos�crítics�de
negoci

• Autoservei de tràmits de l’estudiant
• Nou model de gestió de l’oferta docent
• Nou sistema de comptabilitat interna analítica
• Nou sistema de gestió de la recerca
• Nou sistema de recursos humans
• Gestió de la propietat intel·lectual (contractes,

drets d’autor, etc.)
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Millora�i�racionalització�d’aplicacions • Planificació, programació i gestió docent
• Automatització d’eines de suport a PRA i PDC
• Gestió de convenis
• Procés de titulacions
• Gestió de recursos docents i biblioteca

 
 
Es tracta de les iniciatives que agrupen projectes per millorar la infraestructura i

donar suport a la resta del pla (taula següent). Aquestes iniciatives de facilitació

poden ser tecnològiques o no-tecnològiques.

Taula 8. Iniciatives tecnològiques

Arquitectura�i�pla�tecnològic • Arquitectura tècnica de les diferents capes de tec-
nologia

• Gestió del cicle de vida dels actius informàtics / pla
d’obsolescència

• Pla tecnològic (selecció de solucions)

Transformació�de�l’experiència
d’usuari

• Noves interfícies més simples i fàcils
• Integració mòbil/web
• Coherència de navegació global

Nou�govern�de�TI • Nou govern corporatiu i mecanismes de presa de
decisions

• Nova estructura i processos de treball i relació amb
el client

• Nous models de provisió i prestació del servei

 
 
Taula 9. Iniciatives de facilitació

Capacitació�i�apoderament�digital • Pendent de desenvolupar, en col·laboració amb
l’e-Learn i recursos humans

Seguretat�i�privacitat • En procés de desenvolupament, en col·laboracio
amb Comissió de Seguretat

 
 
Com es veu, les iniciatives «Capacitació i apoderament digital» i «Seguretat i

privacitat» s’havien de desenvolupar en col·laboració amb altres òrgans de la

institució, que tenien la potestat administrativa sobre aquests àmbits, com ara

l’e-Learn Center, la direcció de Recursos Humans o l’Assessoria Jurídica.

Els�processos�de�docència

Crida l’atenció en tot cas que cap de les iniciatives estratègiques estigués

adreçada als processos de docència (programació i atenció docent i recursos

d’aprenentatge), que és el producte principal de la Universitat amb una defi-

nició de molt alt nivell (veure figura 23). Aquesta es pot considerar una man-

cança de l’MPSI. La raó fonamental, entre d’altres, és que la responsabilitat

sobre el model docent estava delegada pel vicerector de Docència a l’e-Learn
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Center, que havia estat recentment reformulat i comptava amb una nova di-

rectora. No existia un model formulat ni un lideratge consolidat i aquest no

podia ni volia ser substituït des de l’àmbit tecnològic, encara més des de Tec-

nologia Educativa, que es trobava en un procés de transició complex. Tampoc

no es va trobar una manera efectiva d’involucrar la part acadèmica. Com diu

el Sr. Emili Rubió:

«Jo crec que hi havia una definició de massa alt nivell del que seria el “producte” de la
UOC, o sigui, les eines docents i els recursos d’aprenentatge. Aquest era el gran gap; la
qual cosa no deixa de ser un problema, perquè al capdavall aquest és el nostre negoci, el
què fem. Fins ara no ha estat un tema supercrític, perquè hi havia prou feina i potser no
es vivia com una gran pressió per a Tecnologia i el Pla director. Tot i que vam incorporar
la part de tecnologia educativa, això va ser un procés de transició que encara no ha acabat
i també dins de l’organització hi ha un institut, que es diu l’e-Learn Center, que tenia la
responsabilitat de treballar aquesta part. També, després ho comentarem, és complicat
trobar l’interlocutor dins de l’àmbit docent. En definitiva, no hi havia client i sense client
no es pot definir un projecte i encara menys executar-lo.»

Sobre la relació amb l’àmbit acadèmic, explica el Sr. Rafael Macau:

«L’aspecte que no hem acabat de resoldre bé és la relació amb la part acadèmica, no només
ens passa amb els sistemes d’informació. No tinc molt clar com s’ha de fer. No acabem de
trobar la manera que no “l’Acadèmia” en general, sinó els directius acadèmics, tinguin
un pes en la formació de les grans decisions de la casa, més enllà de l’expressió d’opinió
en el si de la comissió estratègica.

[És un problema general al món universitari] però no sé si una universitat “digital” i
avançada s’ho pot permetre. No crec que sigui un tema unilateral, sinó compartit. A la
part de direcció acadèmica li costa involucrar-se en els temes de gestió. Aquí hi ha una
cosa que no acabem de fer bé. Va molt més enllà del pla.»

3)�Fitxes�de�les�iniciatives�estratègiques

Durant la fase de «formulació», es va fer un primer exercici de mobilització

de l’organització de TI i algunes persones de les unitats operatives, defugint

del model clàssic de visitar els usuaris finals per recollir les seves peticions. El

«nucli dur» (core team), amb el suport del Comitè Operatiu, feia una elaboració

conceptual de la iniciativa, demanant ajuda a algunes persones del Departa-

ment de TI o dels usuaris, si es veia necessari. El resultat era una fitxa de cada

iniciativa estratègica, com la següent (figura 23).
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Figura 23. I02: nou entorn d’aprenentatge i relació

Es van establir onze iniciatives estratègiques. Cada iniciativa es codifica i con-

té:

• Una descripció de la iniciativa, amb la definició dels objectius que cal as-

solir.

• Les «línies d’actuació», que ja insinuen una primera conceptualització de

projectes, però no ho són encara.

• Un llistat d’actuacions immediates que ja estaven en condicions de po-

sar-se en marxa, alineades amb els objectius de la iniciativa. En alguns ca-
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sos, eren coincidents amb projectes de millora en curs en el Departament

de TI.

• Una primera avaluació d’impacte estratègic, comparant cada iniciativa

amb els criteris estratègics definits.

• Una primera avaluació qualitativa de l’impacte econòmic, organitzatiu i

estratègic i tecnològic.

• Uns comentaris, normalment referits a la relació de cada iniciativa amb

d’altres, a temes pendents de treballar, etc.

• El model de governança de cada iniciativa, que havia de servir per treba-

llar cadascuna i convertir-les en projectes accionables de la fase següent.

La idea era que cada iniciativa tingués un nivell de patrocini directiu

(en aquest cas, per exemple, el patrocinador és la directora dels Estudis

d’Economia i Empresa), un responsable o líder dins de TI (normalment

un director de les àrees d’informàtica) i un facilitador (normalment una

persona del core team o nucli dur del disseny de l’MPSI).

L’exercici de «desplegament» de la fase següent del disseny del pla con-

sisteix principalment a intentar baixar un nivell, donar precisió al con-

tingut de cada iniciativa, eliminar o clarificar duplicitats, en definitiva,

saber de què estem parlant i quines conseqüències té. En segon lloc,

es tracta d’establir les interrelacions tècniques i organitzatives entre les

iniciatives i fer una avaluació econòmica i temporal de l’esforç. Final-

ment, s’ha de proposar la seva priorització en el temps.

4)�Presentació�a�la�Comissió�de�Seguiment�i�comentaris

La reunió del mes d’abril amb la Comissió de Seguiment i el resum que es va

presentar al Comitè de Direcció Executiva de la UOC van resultar positius. El

resultat d’aquesta fase va agradar i se li va donar suport. Tot i així, alguns dels

membres, en públic i sobretot en privat, van queixar-se de la generalitat i de

la falta de concreció o que no cobria les peticions punyents d’algunes unitats

de gestió i que els usuaris no havien estat prou escoltats.

Dins l’Àrea de Tecnologia també s’havia anat creant un corrent crític, entre

algunes persones, que pensaven que això no els ajudaria a atendre els usuaris

i resoldre els seus problemes. En paraules del Sr. Macau:

«Potser entre gent del Departament d’Informàtica, que estava acostumada a l’exercici de
recollida i ordenació de la demanda que acostumen a fer les grans consultores, es criticava
la metodologia; però és perquè molta gent encara pensava que s’estava fent un altre “pla
de millora”, no un “pla estratègic”.»

Nota de l’autor

Des del punt de vista de la
qualificació i priorització de
les diferents iniciatives, es trac-
ta de poder comparar el seu
impacte estratègic amb el seu
cost, esforç i complexitat en
termes econòmics, organitza-
tius i tecnològics.
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O en paraules de la Sra. Beleña:

«A veure, internament, dins de Tecnologia, estaven una mica desconcertats, no ho en-
tenien, o no hi estaven alineats o no sentien que hi participaven. Alguns dels caps de
Tecnologia potser aspiraven a tenir un paper més important. El procés va ser i és prou
participatiu i les coses s’han explicat molt, el que passa és que és inevitable que cadascú
conegui més el que és seu i no tingui el dibuix de conjunt i que un mai no s’explica prou.
[Fora de Tecnologia] jo diria que es va fer prou comunicació i que va estar ben acceptat.
Potser en un àmbit dels estudis, el professorat o els seus caps, els resulta més llunyà, no
ho veuen com una palanca de canvi o de millora de la feina que fan.»



© FUOC • PID_00248249 46 El Master Plan (Pla director) de sistemes d’informació de la UOC

5. Desplegament de l’estratègia

Recordem l’estructura del projecte (figura 24), tal com es va presentar en

l’apartat 2.

Figura 24. Pla de treball i productes

El pla s’estructura des de l’inici en tres parts o tres fases que se superposen, en

una estructura de funcionament àgil.

1)� Formulació� de� l’estratègia: els productes principals són l’arquitectura

d’empresa i la cartera d’iniciatives estratègiques.

2) El nou model�de�governança�de�TI necessari per a l’execució del pla.

3) Baixar l’estratègia a projectes accionables i establir compromisos, cosa que

es va dir estratègia d’execució o desplegament�de�l’estratègia.

Com hem assenyalat al final de l’apartat anterior, l’exercici de «desple-

gament» consisteix principalment a intentar baixar un nivell, donar

precisió al contingut de cada iniciativa, eliminar o clarificar duplicitats,

en definitiva, saber sobre què estem parlant i quines conseqüències té.

En segon lloc, es tracta d’establir les interrelacions tècniques i organit-

zatives entre les iniciatives i fer una avaluació econòmica i temporal de

l’esforç. Finalment, s’ha de fer la seva priorització en el temps.

Nota de l’autor

Recordem que el model de go-
vern no forma part d’aquest
cas docent.
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Per a l’elaboració d’aquest exercici, s’estableix una estructura de treball forma-

da per un patrocinador de nivell directiu, un responsable o líder de l’àmbit de

sistemes d’informació i un facilitador procedent de l’equip responsable del Pla

director, el core team. Aquestes persones poden contrastar l’encàrrec i demanar

opinió i detall a altres membres dels equips de TI i de les unitats usuàries, però

en tot cas s’havia d’intentar defugir la recollida de peticions dels usuaris, cosa

que no sempre es va aconseguir.

En molts casos, van ser els anomenats «líders de SI» els que carreguen la res-

ponsabilitat d’elaborar la definició dels projectes. De fet, al llarg d’aquesta fase,

el Comitè Operatiu, format per membres de la direcció de Tecnologia, es va

reunir diverses vegades en un format «ampliat», amb aquests líders d’iniciativa

de perfil tècnic.

Nota de l’autor

És molt freqüent en aquest tipus de projectes que, quan es baixa al nivell de detall, i
aprofitant el coneixement dels procediments que tenen els usuaris de les diferents uni-
tats organitzatives, s’introdueixin desviacions sobre els objectius inicials. Com diuen els
escèptics d’aquest tipus de metodologia, «tard o d’hora, l’usuari t’està esperant». És tam-
bé difícil que el patrocinador agafi realment el lideratge de temes que, sovint, li queden
allunyats o no els viu com una prioritat.

Fins i tot així, el resultat és incert. Per exemple, els equips de TI necessiten una definició
de molt més baix nivell dels requisits d’usuari, integracions, migracions de dades, etc.,
per fer una valoració econòmica i temporal dels projectes, o han de demanar-ho a un
proveïdor extern. La valoració econòmica i temporal va ser molt dificultosa.

Es podria dir que en aquesta fase es produïen dues línies de treball:

• L’exercici de dalt a baix de qualificar les iniciatives i definir projec-

tes, per part dels equips d’iniciativa.

• L’exercici de dalt a baix d’analitzar les iniciatives amb una visió glo-

bal i estratègica, per part del core team i, eventualment, altres mem-

bres del Comitè Operatiu.

5.1. Valoració estratègica i econòmica

Per exemple, la valoració d’impacte o les valoracions econòmiques dels pro-

jectes es va sotmetre a una opinió anònima de cada membre del Comitè Ope-

ratiu. El director de projecte i el patrocinador del pla introduïen en l’anàlisi

criteris d’oportunitat i d’altres relacionats amb la capacitat d’execució o el ni-

vell de maduresa dels equips.

Per convertir les iniciatives estratègiques en projectes prioritzats i accionables

(el que es va dir «Projectes estratègics» o PES), s’apliquen els criteris estratègics

i altres econòmics i de complexitat, segons es mostra en la figura 25.
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Figura 25. Transformació de les iniciatives en projectes

Com es veu, un dels objectius d’aquest exercici és depurar les iniciati-

ves d’abast estratègic, que formen part del Pla director, de les peticions

de millora i avaluació del parc d’aplicacions existents. Aquest planteja-

ment de separar el que és Pla director i el que no ho és encara es conti-

nua fent servir durant l’execució.

Segons la Sra. Clara Beleña, directora de l’Oficina del pla:

«Això és molt difícil. És fàcil dir: “evolucionem des del que tenim, que vagi evolucio-
nant”. Veure i decidir que el que tenim no ens serveix i tornar-ho a fer, mentre seguim
donant el servei amb el que tenim... és arriscat, poques organitzacions ho fan.

L’altre factor important és la inversió que està fent la casa, el compromís amb el Pla
director. Nosaltres hem “blindat” aquesta inversió en un pressupost separat, que és també
una condició per dedicar els recursos a la transformació en temes realment importants.
El pressupost del Pla director està separat i el seu seguiment es fa per separat i amb altres
proveïdors. Abans les coses estaven barrejades. Ara tenim uns diners, uns recursos, uns
proveïdors dedicats als projectes del Pla director de manera exclusiva. Vam seleccionar
internament les persones millor preparades per dirigir els projectes del Pla director, per
coneixement tècnic i per actitud. També la creació de l’Oficina del Pla director, la funció
de la qual és l’execució del Pla director, aquesta és la prioritat de l’Àrea de Tecnologia.»

Una altra «prova del nou» del Pla director era el seu encaix amb el Pla estratègic

de la UOC, que continuava en elaboració. Es va fer un exercici d’alineament

entre els equips del Pla director i els equips del Pla estratègic. El resultat es mos-

tra en la figura 26. En les primeres columnes, figuren els anomenats «plans» i

«subplans» del Pla estratègic, que es creuen amb les fileres de les «iniciatives

estratègiques». Excepte aspectes molt allunyats de la gestió (com ara el Pla de

compromís o el d’emprenedoria), tots els plans d’acció del Pla estratègic estan

alineats amb el Pla director.

Nota de l’autor

Amb aquest exercici, també es
volia defugir que el Pla director
es veiés com un «suport» del
Pla estratègic, sota la idea que
«el negoci defineix» i «la TI
proporciona el suport». Com
en tot el Pla director, es volia
«apujar» el nivell d’interlocució
i el valor estratègic de la tecno-
logia en una universitat que és
o volia ser digital.
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Figura 26. Relació entre el Pla estratègic i el Master Plan de sistemes d’informació

I dins d’aquesta anàlisi més global i combinada, val la pena veure el resum

de l’anàlisi d’impacte i l’anàlisi econòmica (figura 27), que permet establir

les prioritats i el pla d’acció. És interessant veure que algunes de les de més

impacte estratègic són de baix cost econòmic, com el govern, la capacitació o

fins i tot el mobile first; però amb d’altres succeeix el contrari, com ara el pla

tecnològic, la gestió de clients o la gestió de dades.

Nota de l’autor

El cost econòmic és el resultat
de sumar la inversió inicial més
cost recurrent per any sense
comptar el primer any. Es con-
sidera un cost alt si és més de
2 M, cost mitjà entre 1 M i 2
M, i per sota d’1 M es conside-
ra cost baix.
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Figura 27. Impacte i cost de les diferents iniciatives estratègiques

Durant les últimes setmanes del projecte, el director del projecte, Sr. Rodrí-

guez, va fer noves reunions individuals amb tots els membres de la Comissió

de Seguiment i altres directius clau per contrastar els resultats i preparar les

reunions de finalització del Pla director. També ho va fer de manera informal

el Sr. Macau amb algunes persones clau.

5.2. Detall de projectes

El resultat del treball de cada grup resultava bastant desigual, tant en contin-

gut, com en extensió i en format. Es van recuperar els materials de l’inici de

la fase I (exercicis de visioning i reunions amb algunes persones de les àrees de

Gestió i Docència), es van celebrar noves reunions de treball, examinar webs

de proveïdors, etc. Elaborar una síntesi equilibrada i entenedora no era sen-

zill. S’havia d’omplir una fitxa normalitzada en PowerPoint, però finalment,

es va optar pel treball intern d’escriure un document Word compartit entre

els membres del nucli dur, com a document màster on es podia entendre de

què anava realment cada projecte, què se sabia i què no s’havia pogut treballar

prou, o estava pendent o confús.

Després es va traspassar la informació al format normalitzat, una fitxa per cada

iniciativa o projecte estratègic (figura 28).

Nota de l’autor

Alguns projectes no van se-
guir la metodologia proposa-
da, com en el cas de «Segure-
tat i privacitat», i els resultats
van arribar en l’últim moment
i no es van poder validar. En-
cara el dia de la presentació a
la Comissió de Seguiment un
dels membres va voler inclou-
re-hi algunes esmenes, com en
el cas de la «Competència di-
gital».
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Figura 28. Model de fitxa de projecte

En aquestes fitxes, ja existeix una qualificació o, almenys, prequalificació de

cada iniciativa, les fases o projectes específics dins de cadascuna, el seu abast,

el cost i el temps de desplegament. Així mateix, es presenta l’anàlisi definitiva

d’impacte i esforç i les relacions amb altres iniciatives. Sempre que és possible,

s’identifica una millora immediata (que sovint coincideix amb la primera fase

del desplegament de cada iniciativa). Hi ha una carpeta de documentació de

detall de la major part d’iniciatives. En la figura 29 es pot veure un exemple

per al projecte de CRM (vendes i relació amb la comunitat UOC).
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Figura 29. PES 01 - Gestió de vendes i relació amb la comunitat (CRM)
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5.3. Resum del Pla director

Els projectes estratègics resultants del mètode de transformació aplicat a les

iniciatives estratègiques són aquests (taula següent):

Taula 10. Descripció dels projectes

Codi Projecte estratègic Descripció

PES01 Gestió�de�vendes�i�relació�amb�la�comunitat
(CRM)

Sistema que permeti augmentar les vendes i la fidelització, gestionant
la captació i el seguiment dels interessats. El sistema anirà permetent
progressivament conèixer els diferents membres de la comunitat UOC
i gestionar les relacions amb ells a un únic punt d’atenció (finestreta
única).

PES02 Nou�entorn�de�treball�i�millora�de�l’experiència
d’usuari�(UXP)

Projecte de renovació de tota l’experiència de relació i navegació dels
estudiants i docents, basat en el concepte de cicle de vida. Inclou tam-
bé un redisseny textual i gràfic de la capa de presentació de la major
part de les nostres aplicacions.

PES03 Revisió�de�l’aula�i�noves�eines�docents*
*Amb l’e-Learn Center

Projecte per a la revisió, consolidació i millora de l’entorn
d’aprenentatge, basat en la generalització de l’aula centrada en
l’activitat; inclou noves eines docents, continguts i tecnologia al servei
del disseny i la gestió de l’aula.

PES04 UOC�mòbil�i�ubiqüitat�en�el�treball*
*Coincident amb el PE

Projecte per obtenir una presència en l’entorn mòbil natural, sense dis-
persió i segons criteris institucionals. Disseny de les noves aplicacions
amb aquests principis i redisseny de la majoria dels actuals. Qualsevol
projecte o desenvolupament s’han de pensar des del principi en multi-
dispositiu. Inclou també l’accés únic intern/extern a la xarxa.
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Codi Projecte estratègic Descripció

PES05 Gestió�de�dades�i�intel·ligència�d’empresa Sistema que doni resposta a les necessitats d’anàlisi de dades per a la
presa de decisions, en un àmbit tàctic i estratègic i per a diferents tipus
d’usuaris. Es desenvoluparan sistemes d‘informació de l’experiència
d’aprenentatge, un quadre de comandament per a la direcció i un
model econòmic de gestió de programes (comptabilitat analítica).

PES06 Nou�sistema�integral�de�gestió�acadèmica�(SIS-
ERP)

Nou sistema d’informació que doni suport als processos de matrícula,
gestió acadèmica i gestió docent, estandarditzant i unificant gestions i
creant un expedient únic. Ha de donar cobertura funcional al conjunt
d’oferta formativa i expedients d’estudiants i substituirà progressiva-
ment els sistemes actuals (GAT i Piolin).

PES07 Altres�projectes�de�transformació�del�negoci Afecten diversos processos del negoci. Els més importants són el nou
sistema per a la gestió de la recerca i un nou sistema de nòmina i
acompliment. Sota aquest epígraf, s’inclouran també bosses per gesti-
onar la demanda emergent, un cop prioritzada.

PES08 Pla�tecnològic�i�migració�al�núvol Dissenyar i implantar un pla tecnològic que permeti establir la infraes-
tructura bàsica comuna necessària a la resta de projectes del Pla direc-
tor. Implantació progressiva del cloud computing en les diferents àrees
de la UOC on encara no sigui present.

PES09 Capacitació�i�apoderament�digital*
*Amb l’e-Learn i recursos humans

Implantar un servei de suport i acompanyament per facilitar l’adopció
pels docents de noves tècniques i eines d’aprenentatge («professor di-
gital»). Finestreta única per a les consultes i incidències dels docents,
substituint l’actual F6.

PES10 Pla�de�seguretat�tecnològica*
*Amb la Comissió de Seguretat

Introdueix la seguretat en tot el cicle de vida dels serveis/projectes, im-
plementant l’Esquema Nacional de Seguretat i l’estàndard internacio-
nal ISO-27001 i ISO-27002.

 
 
Com es veu, alguns dels projectes tenen una certa complexitat per la seva

governança, perquè estan liderats per altres unitats o perquè són coincidents

amb iniciatives del mateix Pla estratègic de la UOC.

La composició de cada iniciativa en fases o subprojectes i, si escau, quick-wins

o iniciatives de millora immediata, és la següent (taula següent).

Taula 11. Desplegament i contingut dels projectes

Codi Projecte estratègic Fases i Quick Wins

PES01 Gestió�de�vendes�i�relació�amb�la�comunitat
(CRM)

FASE 1 - Implantació CRM primera matrícula
FASE 2 - Extensió CRM comercial per fidelització
FASE 3 - Benchmarking i disseny solució ampliada
FASE 4 - Visió integrada dels clients (estudiants, alumnes i potencials
estudiants)
FASE 5 - Expansió sistema visió client a col·laboradors docents

PES02 Nou�entorn�de�treball�i�millora�de�l’experiència
d’usuari�(UXP)

FASE 0 - Posada en comú i anàlisi dels estudis d’usuari actuals
FASE 1 - Modificació de les aplicacions «més crítiques»
FASE 2 - Guia d’estil i unificació de l’experiència
QW 1 - Millorar la interfície de matrícula
QW 2 - Millorar la interfície d’exàmens
QW 3 - Millorar la interfície d’encàrrecs
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Codi Projecte estratègic Fases i Quick Wins

PES03 Revisió�de�l’aula�i�noves�eines�docents FASE 1 - Generalització i millora de l’aula centrada en l’activitat
FASE 2 - Espai de disseny de l’assignatura (aula atemporal)
FASE 3 - Servei d’acompanyament per facilitar l’adopció
QW 1 - Canvi d’interfície dels espais de comunicació de l’aula
QW 2- MOOC d’aprenentatge en línia
QW 3 - Desacoblar aules del sistema de gestió acadèmica
QW 4 - Taula de seguiment de l’activitat dels estudiants

PES04 UOC�mòbil�i�ubiqüitat�en�el�treball FASE 0 - Estratègia tecnològica de mòbil en la UOC
FASE 1 - Framework de desenvolupament mòbil
FASE 2 - Punt de treball mòbil del procés d’aprenentatge
FASE 3 - Punt de treball mòbil del treballador UOC
QW 1 - Substituir l’enviament de notes per SMS per una aplicació

PES05 Gestió�de�dades�i�intel·ligència�d’empresa�(BI) FASE 0 - Estratègia BI
FASE 1 - Construcció de magatzem de dades
FASE 2 - Learning analytics
FASE 3 - Quadre comandament de direcció
FASE 4 - Comptabilitat analítica

PES06 Nou�sistema�integral�de�gestió�acadèmica�(SIS-
ERP)

FASE 0 - Benchmarking i disseny solució global
FASE 1 - Nou sistema de matrícula i oferta formativa
FASE 2 - Gestió acadèmica i docent
FASE 3 - Revisió i adaptació d’altres components del SIS
Els QW relacionats amb aquest PES són inclosos en el PES 02

PES07 Altres�projectes�de�transformació�del�negoci FASE 0 - Estudi de viabilitat d’un sistema integral de la gestió de la re-
cerca
FASE 1 - Nòmines i acompliment
FASE 2 - Implantar gestió de la recerca
Altres millores
QW 1 - GIR - ORCID
QW 2 - GIR - Sistema financer

PES08 Pla�tecnològic�i�migració�al�núvol FASE 0 - Pla arquitectura
FASE 1 - Consolidació de la capa de Web Services
FASE 2 - Gestió integral de la identitat
FASE 3 - Estratègia del Centre de Procés de Dades
FASE 4 - Gestió obsolescència
FASE 5 - Framework de desenvolupament
FASE 6 - Master Data Management
FASE 7 - Estructura del nou campus modular
FASE 8 - Migració al núvol (cloud)

PES09 Capacitació�i�apoderament�digital FASE 1 - Finestreta única per als docents
QW 1 - MOOC de formació de formadors en línia
QW 2 - Caracterització de perfils d’estudiants i docents

PES10 Pla�de�seguretat�tecnològica FASE 0 - Revisió situació de partida i full de ruta
FASE 1 - Pla seguretat 2015
FASE 1 - Pla seguretat 2016
FASE 1 - Pla seguretat 2017
FASE 1 - Pla seguretat 2018

 
 

La lògica del pla s’ha de veure en el seu conjunt i la seva contribució

a l’estratègia del negoci i la renovació de la tecnologia i el rol de la tec-

nologia dins de l’organització.
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És interessant observar la relació entre els diferents projectes estratègics com

es mostra en la figura 30.

Figura 30. Relacions entre els diferents projectes estratègics (PES)

5.4. Govern i gestió del Pla director

El pla va preveure una organització d’equips basada en el patrocini di-

rectiu, facilitat per referent dels equips de tecnologia («referent de su-

port») i una persona amb perfil de gestió de projectes participant en el

nucli dur de l’MPSI.

Taula 12. Organització d’equips

Codi PES Patrocinador Líder consultoria Referent TI

PES09 Capacitació�i�apodera-
ment�digital

Christine�Appel Magí Almirall Muriel Garreta

PES03 Revisió�de�l’aula�i�noves
eines�docents

Àngels�Fitó Magí Almirall Muriel Garreta

PES02 Nou�entorn�de�treball�i
millora�de�l’experiència
d’usuari�(UXP)

Ferràn�Lalueza Magí Almirall Eva Gil

PES06 Nou�sistema�integral�de
gestió�acadèmica�(SIS-
ERP)

Pep�Torn Clara Beleña Roberto Pérez

PES08 Pla�tecnològic�i�migració
al�núvol

Rafael�Macau Antoni Roure Pedro Mingueza

PES01 Gestió�de�vendes�i�relació
amb�la�comunitat�(CRM)

Daniel�Téllez José Carlos Martín Roberto Pérez
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Codi PES Patrocinador Líder consultoria Referent TI

PES04 UOC�mòbil�i�ubiqüitat�en
el�treball

Josep�Prieto Antoni Roure Eva Gil

PES05 Gestió�de�dades�i
intel·ligència�d’empresa
(BI)

Marta�Aymerich Clara Beleña Raúl Holgado

PES07 Altres�projectes�de�trans-
formació�del�negoci

Mireia�Armengol José Carlos Martín José Manuel Santos

PES10 Pla�de�seguretat�tecnolò-
gica

Carles�Cortada Toni Mena Francesc Rovirosa

 
 
Aquesta organització no va ser gaire efectiva per a la implantació, i va predo-

minar una visió clàssica del projecte concret, amb un cap de projecte de tec-

nologia i un referent de negoci de nivell normalment inferior al previst. La

figura del patrocinador directiu es va diluir. Diu l’Emili Rubió:

«El que no hem aconseguit, precisament perquè no fan de patrocinadors, és que tinguin
una visió més transversal o corporativa. La visió continua sent vertical, de cada direcció o
unitat organitzativa. Un cas molt clar és el CRM. El CRM és un sistema per definició molt
horitzontal, pretén donar una visió integral de la relació amb l’estudiant, 360 graus, a
través de qualsevol canal, fidelització, etc. Doncs, fins ara, el CRM és un sistema de ven-
des, propietat de la direcció comercial. No vol dir que no estigui compromès, al contrari.

Un altre exemple d’això són les dades, aquesta és una línia estratègica de la qual jo sóc
el patrocinador, fet que no estava previst en el pla inicial.

En tot cas, tot això està a anys llum del que teníem i per mi és globalment satisfactori.
És una opció B de governança que ja em funciona i que s’ha adaptat bé a la realitat
organitzativa.»

Corporativament, l’òrgan de seguiment del pla, cosa que rebia el nom de Co-

missió de Seguiment, presidida per la vicerectora, no s’ha mantingut. S’ha

substituït per un comitè reduït, en el qual intervenen els màxims responsables

de les àrees «de gestió», però cap membre de l’equip rectoral ni de docència.

Emili Rubió:

«Sí que hi ha un òrgan de govern, però restringit, no està tota l’organització, sobretot la
part docent. És una reunió que es fa entre cada quatre i sis setmanes amb el gerent, el
director de Recursos i el director d’Operacions, amb mi i la directora de l’Oficina del pla.
O sigui, podríem dir que la gent amb responsabilitats sobre «la gestió».

En un àmbit de línia estratègica, no hi ha un òrgan de seguiment, com també estava
previst en el disseny del pla. És l’Àrea de Tecnologia la que actua com a patrocinador i
assegura la coherència i el compliment. Sí que hi ha un govern i seguiment compartits
en un àmbit de projecte.»

Dins de la reorganització de l’Àrea de Tecnologia que va acompanyar la po-

sada en marxa del Pla, es va crear el càrrec de directora de l’Oficina del Pla

director, que reportava directament al CIO (director de l’Àrea de Tecnologia)

per coordinar, engegar i fer el seguiment de l’execució de tots els projectes del

programa.

Nota de l’autor

Es vol dir que en la implemen-
tació cada director funcional
ha agafat la propietat del seu
«troç» i s’ha perdut la visió
transversal o per procés.
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5.5. Calendari d’execució

Quant a la planificació de la implantació, en tractar-se d’un programa relati-

vament reduït i amb moltes interaccions entre els diferents projectes, l’opció

va ser «baixar» la planificació a l’àmbit de projectes i fer una implantació

en paral·lel sobre una base anual (figura 31). Això també facilitava adequar

l’execució als recursos disponibles, que es proporcionen en el pressupost anual

d’inversions.

Figura 31. Pla d’execució

Diu el Sr. Emili Rubió, CIO de la UOC:
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«[La planificació de l’execució] es fa sobre una base anual. Més o menys a mitjan any
anterior, es decideix què es farà l’any següent. Això pot incloure projectes en marxa o
projectes nous. No hi ha un plantejament “d’onades” de projectes, que podria haver estat
una opció estratègica. Nosaltres vam decidir fer-ho amb un criteri anual. Al principi no va
ser una decisió estratègica, sinó de necessitat. Era l’últim trimestre de l’any 2014, s’havia
de presentar el pressupost de l’any següent i el punt de vista va ser: “A veure, i amb tot
això què farem l’any vinent?”. I en funció d’un sentit de prioritat i a vegades d’urgència, i
també del nivell de definició (o sigui, com de ben definit estava un projecte per poder-lo
arrancar de pressa) i de les mateixes capacitats de l’organització, es va definir el pla anual
i així hem seguit.

El que es fa, que ja estava així en el Pla director, és que cada línia estratègica es desplega
per fases al llarg de quatre anys. El que passa és que per tirar endavant qualsevol projecte,
necessites uns estudis previs, un nivell de definició, de viabilitat tècnica i econòmica al
qual no arribava el Pla director en el seu disseny. També hi ha uns processos de cerca de
proveïdors, de preparació dels concursos. Jo diria que hi ha un esforç continu de qualifi-
cació i definició del projecte i de tenir tots els mecanismes que en permetin l’execució
quan toca.»

Nota de l’autor

Segons ens han explicat, la planificació temporal elaborada en la fase de disseny va ser
una mica optimista, per diferents raons:

• Alguns projectes no estaven prou definits i per tant va caldre un procés de qualificació
anterior, en alguns casos amb contractacions per fer estudis de mercat, de viabilitat
i preparació dels plecs dels concursos.

• Es van subestimar els terminis de contractació administrativa, que són els aplicables
al sector públic, encara que la UOC tingui un règim de fundació privada i el gruix
dels seus recursos no sigui d’origen públic.

• En els projectes de l’àmbit de gestió i que no eren transversals (recursos humans,
finances, vendes, etc.), o els de caràcter més tecnològic (campus únic, arquitectura,
etc.), era més fàcil trobar un patrocini clar que en els altres.

• Una condició per a l’execució del pla era la reorganització de l’Àrea de Tecnologia,
cosa que es va demorar uns mesos, pel fet de la incorporació d’un nou CIO, un nou
director de Projectes i Aplicacions i altres condicionants.

Diu el Sr. Rafael Macau, director d’Operacions i patrocinador del Pla director:

«Potser hi ha algunes desviacions que recuperarem. Però s’ha de comptar amb un tret
molt important, que va ser l’arribada de la persona que havia de liderar el Pla director i
l’organització informàtica. Aquesta persona ha de conèixer l’organització i l’organització
l’ha de conèixer. Ha de conèixer els seus equips i inevitablement fer alguns canvis. També
s’havia de fer la integració entre les “dues” informàtiques i resoldre administrativament
i laboralment la problemàtica de Tecnologia Educativa.

Per cert, quan dic “planificació” no vull dir la definició dels projectes, que bàsicament
ja estava feta en la fase anterior de disseny, sinó la preparació dels plecs, el contacte i
coneixement de proveïdors... La tramitació administrativa dels concursos ha estat molt
llarga i feixuga, molt esgotadora.»

Es preveu que la implantació del conjunt del pla duri un any més del previst.

En tot cas, es vol fer una revisió del pla al llarg de l’any 2017.

6)�Pressupost



© FUOC • PID_00248249 60 El Master Plan (Pla director) de sistemes d’informació de la UOC

El pressupost del Pla director és de 12 M en 4 anys (figura 43), cosa que re-

presenta una inversió/ despesa addicional d’1,25 M anuals. A la pràctica, el

primer any es va mantenir l’històric de despesa i inversió, amb la qual cosa

s’ha mantingut el pressupost de 12 M, però el termini serà de cinc anys en

lloc de quatre.

El pressupost anual de SI havia estat de 5.500.000 euros l’any 2014.

• El pressupost ordinari de funcionament actual era de 3.750.000 euros.

• El pressupost dels plans de millora era d’1.750.000 euros.

Es proposava un pressupost per al Pla director de sistemes d’informació per al

període 2015-2018 de 3 M d’euros anuals.

• Una part del Pla director (millores i cost recurrent de la nova inversió, es-

timat en 1.000.000 d’euros anuals)* s’absorbeix amb el pressupost ordinari

(que es manté en 3.750.000).

• La continuïtat de la inversió d’anys anteriors representa 1.750.000 euros.

• La resta representa una inversió addicional per part de la institució

d’1.250.000 euros.

Taula 13. Pressupost

Codi Projecte estratègic Pressupost Nivell de
prioritat

PES01 Gestió de vendes i relació amb la comunitat (CRM) 795.000,00 € Alt

PES02 Nou entorn de treball i millora de l’experiència d’usuari (UXP) 420.000,00 € Molt�alt

PES03 Revisió de l’aula i noves eines docents 910.000,00 € Molt�alt

PES04 UOC mòbil i ubiqüitat en el treball 1.297.000,00 € Alt

PES05 Gestió de dades i intel·ligència d’empresa (BI) 810.000,00 € Alt

PES06 Nou sistema integral de gestió acadèmica (SIS-ERP) 2.620.000,00 € Molt�alt

PES07 Altres projectes de transformació del negoci 1.415.000,00 € Mig

PES08 Pla tecnològic i migració al núvol 2.925.000,00 € Molt�alt

PES09 Capacitació i apoderament digital 275.000,00 € Molt�alt

PES10 Pla de seguretat tecnològica 550.000,00 € Mig

TOTAL 12.017.000,00�€

Segons el Sr. Rubió, el càlcul inicial s’ha mostrat fonamentalment correcte i

no s’han produït desviacions significatives.
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5.6. Comentaris finals

La presentació final a la Comissió de Seguiment, celebrada el 16 de juliol del

2014, va acabar amb la següent frase:

«L’MPSI posa les bases d’una transformació profunda dels sistemes i tecnologies de la
informació de la UOC i de la seva gestió i ha de contribuir també a la transformació del
negoci, de l’organització i dels processos.»

Els temes clau del procés i dels continguts es resumeixen en la taula següent:

Taula 14. Conclusions i temes clau

Claus del procés Claus del resultat

• Des de l’estratègia del negoci.
• Processos de la cadena clau.
• Enfocament en els temes crítics.
• Patrocinat per l’alta direcció.
• Participació dels docents i PM.
• Majoritàriament, amb recursos interns.
• «Àgil» i aproximacions successives.
• Timing per assegurar el compromís i la comprensió interna.
• Detall suficient per als primers anys.
• Realisme: èmfasi en l’execució.

• Suport�al�creixement: vendes, cartera, matrícula, internaciona-
lització.

• Millora�radical�de�l’experiència�d’usuari extern i intern: UXP,
mobilitat, eines de l’aula.

• Nous serveis i eines de suport al professorat�«digital».
• Gestió�basada�en�les�dades.
• Nou�SIS «en construcció».
• Nova arquitectura�d’empresa, més segura i robusta.
• Nou�model�de�govern�de�SI:

– Lideratge corporatiu i compartit.
– Nou model de gestió i nous perfils.

Tot seguit, es presenten algunes reflexions finals dels principals actors del Pla

director:

«El que em trobo és un “pla director”. Jo potser m’esperava un pla més definit en un
àmbit de projectes, amb el seu abast, calendari, etc. No era així, però després he pensat
que això no va ser dolent, especialment si un s’incorpora de nou. Em vaig trobar uns
objectius molt clars, línies estratègiques molt ben definides i un exercici de pressupost
inicial que després s’ha demostrat que estava ben fet. Era un “pla director”, insisteixo, i
per tant una eina amb la qual es podia començar a treballar.

Per mi el Pla director no era una tasca més, per mi va ser “la” prioritat. Jo tenia dues
prioritats, per dir-ho així: la primera era començar l’execució del Pla director. Tenia clar
que, si no començàvem amb l’execució des del moment zero, corria el perill de veure’m
arrossegat per l’efecte crisi i per la muntanya de coses pendents no fetes i molt urgents
que és normal que et trobis quan arribes a un lloc nou. Jo tenia clar que això no em podia
passar perquè no teníem temps i perquè no era el model ni el que jo havia vingut a fer.»

Emili Rubió.

«Ho veiem com un procés continu. Potser desigual segons els diferents eixos estratègics,
que poden estar en diferents moments de desenvolupament. Tal com ho veig, un bon
pla ha d’estar pensat per a l’execució, ha de ser executable en el context de l’organització
en la qual es fa. És també la “prova del nou” de la qualitat del pla. Per això estic pensant
ara a fer-li una revisió. No estic pensant en una gran revisió formal, sinó en una revisió
curta, pràctica i molt operativa, que a més no ha de ser l’última.

I quan el pla s’acabi, no l’hem de donar per mort. Tenir un conjunt reduït d’eixos estra-
tègics, que són les coses verdaderament importants, de focus, que passi per sobre de la
gestió del dia a dia, està donant molt de joc.»

Rafael Macau.

«Jo crec que el producte i el nivell de detall eren els suficients, amb un abast ni de molt alt
nivell ni massa detallat; o el mateix amb les fronteres entre alguns projectes i altres. Això
et permet ser més flexible. Es marquen unes línies prou clares que després es concreten
i es periodifiquen durant l’execució; jo diria que la planificació de detall la fas després i

Nota de l’autor

Podeu veure els aspectes clau
o «factors crítics d’èxit» que
esmenten els diferents actors
en els annexos del cas.
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amb un horitzó temporal de dos anys. O sigui, el primer semestre del 2015 vam acabar
de planificar el 2015 i el 2016; ara estem fent el 2016 i el 2017.

Sí és possible, dins d’això de “l’escenificació” que deia, que la casa hagués agraït un do-
cument formatat resumit i ben fet.»

Clara Beleña

Actualment, després de dos anys de la implantació del Pla director (Master

Plan), s’està fent un balanç i avaluació de la implantació i es preveu la seva

actualització al llarg de 2017, amb un horitzó 2017-2020, que de nou és con-

sistent amb l’exercici d’actualizació del Pla estratègic de la UOC.
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6. Annex 1: entrevista amb el Sr. Rafael Macau,
director d’Operacions de la UOC (7 d’abril del 2016)

Et�pots�presentar� i� explicar�quin�va� ser�el� teu� rol�en�el�Master�Plan�de

sistemes�d’informació�de�la�UOC?

Sóc en Rafael Macau, director d’Operacions i membre del Consell de Direcció

de la UOC. El meu rol jo el definiria com a patrocinador del pla, el que passa és

que aquest rol ha anat evolucionant amb el temps, o més aviat ha evolucionat

allò que fa el patrocinador en diferents moments.

Primer, pensar i elaborar la convicció que cal fer un Master Plan. Segon, el pa-

trocinador el que fa és convèncer el Consell de Direcció de la casa que neces-

sitem un Master Plan, i que s’havia de protegir i impulsar, essent conscient que

en matèria de sistemes d’informació i en d’altres, el grau de comprensió o de

convenciment pot ser molt variable o parcial. Tercer, garantir que s’executés,

en unes circumstàncies que potser no eren les òptimes. Quatre, fer els canvis

organitzatius i de persones, perquè es pogués fer i aplicar; posar els recursos

materials i humans; i després protegir-ne l’execució. I potser ara, començar a

impulsar una certa revisió i posada al dia.

6.1. El disseny del Pla director. La preparació

Per�què�es�va�fer�el�Pla�director?

Per saber on volem anar en temes tecnològics. Jo diria que la UOC en els set o

deu últims anys anteriors al Pla director havia perdut la iniciativa en matèria

de tecnologia o de sistemes d’informació. No hi havia una línia directriu de

per on anaven o com lligaven les coses. La tecnologia es veia com una recollida

de necessitats operatives de baix nivell de la majoria de les àrees, la qual cosa

generava un sac de peticions encertades o desencertades... Era un concepte de

l’Àrea de Tecnologia com a «noi dels encàrrecs», i el que acabava passant és

no només que ningú no valorava si una cosa calia o no fer-la, sinó que al final

tampoc no «es fa cap encàrrec», perquè tot entra en col·lisió.

Quins�diries�que�eren�en�aquell�moment�els�reptes,�tant�interns�com�ex-

terns,�que�s’havien�d’abordar�amb�el�Pla�director?

Jo diria que l’objectiu era fonamentalment estructurar les necessitats

d’informació de la casa en funció de la seva estratègia. Tenint en compte que

el concepte d’estratègia és canviant i no sempre hi ha una estratègia clara, ben

definida.

Nota

Es recull només la part de
l’entrevista dedicada a la fa-
se de disseny del Pla director.
Aquesta transcripció ha estat
revisada i autoritzada pel Sr.
Macau.
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Això passa no només a les universitats. Pensem en la banca. Sembla que ara

l’estratègia bancària és posicionar-se en el món digital i fer front a les amenaces

i oportunitats que això presenta.

Què�vol�dir�això?

Crec que, dins d’aquesta relativa indefinició, hi ha elements suficients per ela-

borar una estratègia de sistemes d’informació i, també amb això, contribuir a

la reflexió estratègica del conjunt de l’organització en altres aspectes. A les em-

preses intensives en TIC, el producte de les quals té una càrrega d’informació

i de tecnologia rellevant, l’estratègia de l’empresa va lligada a l’estratègia dels

seus sistemes d’informació i al contrari.

I�quins�diries�que�eren�els�riscos�i�dificultats�més�grans,�tant�externs�com

interns?

Hi havia un risc que et poguessin dir: «Però, de què estàs parlant? Tu demanes

a la gent el que vol i amb això ja tens un pla i un pressupost; no et compliquis

i ens compliquis la vida». El segon és que era bastant obvi que darrere de la

reflexió sobre els sistemes d’informació, sorgia una reflexió sobre el model

operatiu, com es feien les coses a la UOC. I que no podíem resoldre una cosa

sense l’altra. Això podia aixecar resistències i ampolles. Potser la gràcia va ser

no «amagar l’ou», però tampoc no posar el dit a la ferida en tots els casos. El

tercer element poden ser els instruments dels quals ens vam dotar per fer el pla.

Què�vols�dir?

Amb qui i com fèiem el pla. D’alguna manera, ens vam dotar d’uns instru-

ments molt primitius i pobres, sense trucar a una consultora externa, tenir un

gran suport metodològic i gastar-nos molts diners.

Per�què?�Com�ho�vau�fer�llavors?

Va ser deliberat. D’una altra manera, jo crec que no hauríem aconseguit el

mateix nivell de credibilitat. Potser vam perdre algunes coses, nivell de preci-

sió... no n’estic segur. Hi havia alguns documents, experiències anteriors, però

no havia semblat un bon camí. Vam decidir buscar un camí intern i crec que

vam encertar.

Quina�era�exactament�la�posició�i�el�rol�del�director�del�pla?

Ho vam fer amb l’involucrament d’un professor de la casa, que tenia experièn-

cia acadèmica i professional en aquesta classe de processos i una visió realment

estratègica del rol dels sistemes d’informació, amb la col·laboració d’algunes

persones de l’àmbit de tecnologia i algunes petites col·laboracions externes.
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En segon lloc, podia treballar amb un nivell elevat d’autonomia, sense molts

recursos. Tercer, podia aportar una visió interna de l’àmbit de docència, que

havia estat molt abandonat per la tecnologia.

Era�un�rol�d’assessor�o�directiu?

No, no. Era un rol directiu. Era un acadèmic en comissió de servei, però pro-

visionalment, mentre durava la fase de planificació.

I�això�com�va�ser�rebut?

Pels àmbits de gestió, amb una certa sorpresa, però sense més conseqüències.

Entre els docents, també la sorpresa, però es va rebre bé, en el fons representava

la participació d’«un dels nostres». El problema va ser l’Àrea de Tecnologia,

que no s’ho va prendre bé, s’hi va posar en contra inicialment. Després, a poc

a poc, més gent s’hi va anar enganxant.

Quina�va�ser�la�receptivitat�de�la�iniciativa�dins�el�Consell�de�Direcció?

Jo diria que limitada, no es van entendre totes les implicacions... Però això no

és inhabitual i també passa en altres àmbits empresarials, no només el tecno-

lògic, que a vegades ens agrada «fer el Calimero» i rondinar perquè no ens fan

prou cas. En un àmbit conceptual, es comprava la idea del valor estratègic de

la tecnologia, però costava entendre quines n’eren les conseqüències.

Com�va�ser�el�procés�fins�a�l’aprovació�de�la�iniciativa�de�fer�el�Pla�director?

En dos o tres mesos, vam elaborar la idea, analitzant les operacions, ràpida-

ment m’apareix la tecnologia com a fil conductor i palanca de canvi, de tot i

no només de la tecnologia (que també calia transformar). Inverteixo un temps

donant-li voltes al que toca fer i parlo amb molt poca gent de confiança.

Llavors,�es�produeix�un�consens,�un�consentiment,�una�aprovació...

Va ser aprovat pel Comitè de Direcció, que presideix el rector.

Quines�van�ser�les�persones�més�actives�a�donar-hi�suport?

El suport principal va venir del rector. També del vicerector i de la gerent en

aquell moment. Una majoria, al final.

Quines�eren�les�àrees�de�l’organització�més�afectades�pel�pla,�on�hauria�de

tenir�més�impacte?
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Em costaria dir-ho. Em sembla que, com després s’ha vist, en moments dife-

rents i amb ritmes diferents, està afectant tothom. Ja era la intuïció inicial. I

ara el que passa, ja ho avanço, és que hi ha un sentiment que al Pla director

has de ser-hi, no hi pots estar fora. Potser al principi no era així.

6.2. Continguts

Des�del�punt�de�vista�dels�continguts,�quines�diries�que�són�les�línies�mes-

tres�del�Pla�director?

Jo crec que no han variat i que estan ben recollides en els grans blocs o «ini-

ciatives estratègiques» del pla. Jo no en trauria res.

I�si�haguessis�de�resumir�el�Pla�director�en�un�sol�missatge,�una�sola�frase,

què�diries?

Més que una frase, jo faig servir un resum gràfic. En paraules, seria «posar-se

de debò en la digitalització». I poso com a exemple el que està passant a la

banca, que és, com nosaltres, un sector intensiu en TIC.

No�se�suposa�que�la�UOC�és�digital?

La UOC és una empresa, una universitat, intensiva en l’ús de les TIC, una

empresa «tecnològica», si vols, però això no vol dir que sigui digital. Digital

vol dir el que s’explica al dibuix, capaç de proveir els serveis i fer els processos

des del principi fins a la fi (end to end) de forma integrada i automàtica. No vol

dir automatitzar els procediments, o les operacions, o els departaments.

En�aquell�moment,�estava�també�en�marxa�el�Pla�estratègic�de� la�casa.

Quina�era�la�relació�entre�el�Pla�estratègic�i�el�Pla�director?
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El Pla director és un dels subplans del Pla estratègic i així es va concebre des

del primer moment.

La�governança�del�pla

Quins�eren�els�òrgans�col·legiats�i�quin�era�el�seu�rol?

Es va formar una Comissió de Seguiment, que presidia la vicerectora com a

responsable del Pla estratègic en conjunt, i on eren la majoria dels membres

del Consell de Direcció de la UOC, directors de l’Àrea de Tecnologia i Opera-

cions, un parell de directors d’Estudis i la direcció del pla. Després hi havia

un anomenat Comitè de Direcció (del Pla director; no s’ha de confondre amb

el Consell de Direcció de la UOC) format pels responsables de les diferents

àrees d’Informàtica1. No hem d’oblidar que en aquest moment hi havia en

realitat dues àrees d’informàtica, la de Tecnologia Educativa i la d’Operacions

o gestió, que pràcticament no treballaven plegades. I hi havia una espècie de

«nucli dur», amb dedicació gairebé completa, format pel director del pla, la

directora de l’oficina de projectes (Clara Beleña) i l’antic director de l’Àrea de

Tecnologia Educativa (Magí Almirall).

Quin�era�el�seu�rol?

La Comissió de Seguiment era un espai que permetia consolidar els missatges

principals a persones clau de l’estructura directiva i crear un ambient favorable

al pla. El Comitè de Direcció servia per al seguiment de les feines encarregades

i per crear compromís entre les persones que serien responsables de l’execució.

Dir-li «Comitè de Direcció» potser va ser excessiu, perquè el nucli de direcció

el formàvem el director del pla, la cap del projecte (Clara) i jo mateix.

Quines�altres�persones�van�ser�clau�en�el�moment�d’elaboració�del�pla?

Hi va haver una persona bastant clau en aquell moment, va ser el meu ad-

junt, el Ramón Capilla. En dos sentits. D’una banda, em feia d’espàrring per

contrastar els meus pensaments sobre el que tocava fer. De l’altra, em va aju-

dar a aïllar problemes organitzatius, dins de l’àmbit d’informàtica, particular-

ment amb la part de Tecnologia Educativa, que podien haver posat en perill

l’elaboració del pla. Va ser una gran ajuda.

I�en�relació�amb�la�direcció�del�pla?

Va ser molt respectuós i actuava a demanda. Crec que va ajudar a identificar

persones i anticipar problemes d’oportunitat i fer el mapa de parts interessades

de debò, no el que diu el llibre que s’ha de fer. Qui és qui, com hi influeix, qui

ajudarà, qui s’hi posarà en contra, com es pot gestionar...

(1)El Sr. Macau es refereix al Comi-
tè Operatiu.
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Veig�que�dónes�molta�importància�a�la�gestió�de�les�persones�clau,�les�parts

interessades.�A�banda�de�la�Comissió�de�Seguiment,�quines�altres�maneres

de�relació�vau�fer�servir?

Jo li dic «creació d’ambient». Era important tenir al dia el Consell de Direcció,

que es reuneix ordinàriament cada setmana. Es van fer entrevistes individu-

als entre el director del projecte i tots els membres del Consell de Direcció, la

majoria repetides al llarg del treball. També es presentaven alguns dels aven-

ços del pla a altres òrgans informatius o de participació, els òrgans ordinaris

de la casa. I una certa feina informal, bàsicament meva, quan apareixia una

oportunitat o un problema.

Dins�d’aquest�grup,�quines�eren�les�persones�més�importants,�el�suport�de

les�quals�era�més�clau?

La mateixa gent de la Comissió de Seguiment i, claríssimament, el rector. El

rector, sense intervenir-hi directament, creava opinió i va tenir un paper de

suport continu, basat en les idees fonamentals, sense excessiu detall.

Quina�va�ser�la�durada�del�pla?�Com�s’estructura?�Per�què?

El pla va començar pràcticament el febrer del 2014 i va durar fins a l’estiu. A mi

em sembla una durada raonable, fins i tot hauria estat millor si s’hagués pre-

parat una mica abans de Nadal i començat al gener. Però no podia durar més:

l’estiu representa un «tall natural» i a més tocava començar-ne la implantació

com abans, millor. El pla requeria un nivell d’anàlisi i detall «suficient», vull

dir ni massa ni massa poc.

Què�vols�dir?

El nivell que fos necessari perquè s’entengués i que fes possible i en preparés la

implantació. Jo crec que una de les coses bones que hem tingut és precisament

aquesta, i això és el que ens fa més fàcil la feina ara. Era un pla estratègic.

Potser alguna cosa no es va acabar de tancar com a mi m’hauria agradat, per

exemple, la part organitzativa, que va quedar en un nivell massa alt, jo diria

que excessiu.

Es�podia�haver�fet�en�menys�temps?

Jo crec que no. I no és només un problema tècnic. Aquesta durada permet

també facilitar la participació de més gent, que se sentin escoltats i reconeguts;

també facilita que els missatges s’escampin per l’organització i que la gent se’ls

faci seus i se’ls cregui. Era un procés també de «canvi de xip», de canvi de les

maneres de treballar de Tecnologia.

Va�ser�dur...
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A mi el pla em va costar una bronquitis [riu].

Va� haver-hi� algun� moment� en� el� qual� vas� pensar� que� el� projecte

s’encallava,�vas�dir�«no�ens�en�sortirem»?

No. En cap moment [silenci].

Per�què?

Perquè no van aparèixer amenaces prou sòlides... Home, en alguns moments

vaig pensar que no es progressava prou en alguns temes, que ens quedàvem

en un nivell de generalitat, d’abstracció... com en el cas del sistema de gestió

acadèmica (l’Student Information System, SIS).

Potser dins la casa no hi havia un nivell suficient de coneixement d’alguns

temes. Potser al començament no vam comptar amb el suport de la gent

d’Informàtica, que va veure el pla com una amenaça. Potser la gent que hi va

intervenir des de fora tampoc no va aportar el que ens esperàvem...

Comentaves�una�certa�frustració�amb�la�part�de�model�organitzatiu...

Sí, perquè la definició de l’organització de TI és fonamental per a l’execució i

ho era especialment per a nosaltres en aquell moment. També és cert que la

situació era bastant tensa, amb els problemes de la part de Tecnologia Educa-

tiva o els dubtes sobre la continuïtat d’algunes persones de l’equip. Una per-

sona que podia haver aportat més, com era el Ramón Capillas, no s’hi va po-

der dedicar.

També ha tingut avantatges després, perquè amb la incorporació d’un nou

CIO s’ha pogut fer més seva l’estructura i l’equip que si no s’ho hagués trobat

muntat.

Acabem�si�vols�amb�els�aspectes�metodològics.�Se�seguia�una�metodologia?

Quins�n’eren�els�trets�més�importants?�Va�ser�útil?

Sí. Era un mètode top-down, molt basat en l’estratègia del negoci; que tampoc

no obligava a explicitar-la gaire, que es podia deixar oberta, en un moment de

transició del món universitari (com passa en altres sectors, com ara la banca) i

a casa nostra, on no és possible definir o explicitar molt l’estratègia. La gràcia

estava en el fet que entre el patrocinador i el director de projecte es parlava

més del negoci que de la tecnologia, i es compartien les mateixes hipòtesis.

També en les reunions d’alt nivell amb el rector i els membres del Consell de

Direcció, es va parlar de negoci, de com volia ser la universitat, quines coses

s’havien de transformar... En les reunions del Consell de Direcció de la UOC

no parlem de tecnologia pròpiament, i això és bo.
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Potser entre gent del Departament d’Informàtica, que estava acostumada a

l’exercici de recollida i ordenació de la demanda que acostumen a fer les grans

consultores, es criticava la metodologia; però és perquè molta gent encara pen-

sava que s’estava fent un altre pla de millora, no un pla estratègic.
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7. Annex 2: entrevista amb la Sra. Clara Beleña,
directora de l’Oficina del Pla director de sistemes
d’informació (MPSI) (21 d’abril del 2016)

Bon�dia,�primer�de�tot,�et�pots�presentar?

Em dic Clara Beleña, sóc enginyera informàtica per la UPC, sóc a la UOC des de

fa 16 anys, al Departament de Tecnologia. He passat aquí per diferents etapes:

primer de tot, l’etapa en la qual ens ho construíem tot nosaltres mateixos i

vaig fer d’analista i programadora; després, nosaltres ho encarregàvem i ens

ho feien d’altres, i llavors vaig fer de cap de projecte; després vaig fer de cap de

l’Oficina de Projectes, la PMO, de desenvolupament, durant 3 anys; i ara estic

de directora de l’Oficina del Master plan des de l’últim trimestre del 2014.

Quin�ha�estat�el�teu�rol�al�llarg�de�les�diferents�fases�del�Pla�director?

Primer vaig fer de suport a la direcció del Pla director, durant el seu pro-

cés d’elaboració. Després, un cop aprovat, em vaig fer càrrec de la direcció

de l’Oficina del Pla director. He tingut una certa influència en el disseny i

l’execució, però certament la influència més gran és de la direcció de la UOC.

La direcció decideix el «què» i bastant el «quan», jo tinc més influència en el

«com». Crec que conec molt bé la casa i la seva tecnologia, i això és el que

més puc aportar.

7.1. L’elaboració del pla

Per�què�es�fa�el�Pla�director?

Jo diria que hi ha un conjunt d’elements confluents. El primer és un grau

d’obsolescència de la tecnologia, o així era percebuda, que no ens permetia

fer canvis en els processos o en l’organització, que no podia seguir el negoci.

Sobretot d’arquitectura, amb sistemes molt legacy i molt «acoblats». La missió

de la UOC no ha canviat («formar les persones al llarg de la seva vida»), però

sí l’estratègia, amb molt més èmfasi en el creixement i la internacionalització;

també la flexibilitat, la personalització... per tal adaptar-se a com volen estu-

diar ara les persones, com seran els nostres estudiants d’aquí cinc o deu anys

i com voldran estudiar... I també ha canviat l’entorn: la UOC va néixer com

un complement de la formació que oferien les universitats catalanes presen-

cials; ara la UOC està competint globalment, amb les universitats però també

amb altres tipus d’empreses que donen formació i altres formats de formació.

Aquesta estratègia estava limitada per la funcionalitat i sobretot l’arquitectura

dels sistemes més core, com ara la gestió acadèmica, el campus o les aules... En

tot cas, els sistemes s’han d’adaptar, però també els processos.

Nota

Es recull només la part de
l’entrevista dedicada a la fa-
se de disseny del Pla director.
Aquesta transcripció ha estat
revisada i autoritzada per la
Sra. Beleña.
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Quins�eren�els�riscos�o�dificultats�més�grans�en�el�moment�d’abordar�el

Pla�director?

El primer era de credibilitat dels serveis de tecnologia davant l’organització,

que la gent pensés «un altre pla, un pla més», que no s’acabaria executant

o no s’atendrien les seves necessitats. El segon era de confiança; hi havia un

nou rectorat i un nou equip directiu i no se sabia si el pla tindria el nivell de

suport necessari. I amb això, va l’apoderament des de l’alta direcció per fer-ho

i per tirar-lo endavant. També externament, era el moment encara dur de la

crisi econòmica i no era clar que la inversió necessària pogués arribar o que les

perspectives de creixement de la Universitat es poguessin produir.

I�dins�de�la�mateixa�organització�interna�de�la�informàtica?

És semblant. El més difícil és guanyar-se la gent, que s’ho creguin i s’ho facin

seu. Jo diria que en el moment d’elaboració del pla, vam fer un procés molt

participatiu. L’altre tema important era tenir l’organització capaç d’executar el

pla. En aquest sentit, es va fer un canvi d’estructura i de persones, que també

estava pensat des del Pla director. Jo crec que ara tenim una organització molt

més enfocada al que volem fer; es tracta d’explicar i acompanyar la gent i que

vegi aquests canvis com a oportunitats.

I�quines�diries�que�eren�les�palanques�o�els�elements�que�afavorien�el�can-

vi?

Els riscos en aquest cas són també oportunitats. El nou rectorat i la nova ge-

rència han impulsat el canvi. El normal és que el rector i el seu equip esgotin el

seu mandat, i això ens dóna una perspectiva encara de cinc anys. El nou gerent

és molt pro-TIC, ha treballat al sector i veu la tecnologia com una palanca de

transformació. Ara tenim un Comitè de Direcció del Pla director, format pel

gerent i dos directors d’àrea, tots tres procedents del sector i que hi donen molt

suport. També tenim un avantatge com l’organització, almenys comparat amb

altres universitats. No em refereixo a la tecnologia, sinó al fet que som una

universitat amb només 20 anys, amb una organització relativament petita i

que és més fàcil per abordar canvis.

Al�principi,�com�es�va�rebre�la�iniciativa�del�Pla�director,�tant�dins�la�UOC

com�en�el�Departament�d’Informàtica?�I�tu�hi�creies?

Sí, sí, jo m’ho vaig creure des del primer moment i m’ho crec cada vegada més.

Quant a l’organització, jo crec que en un àmbit directiu sí que s’ho creuen i

es troben reflectits i el pla té una notorietat i un ressò intern prou important.

Potser en un àmbit dels Estudis troben a faltar algunes coses que són impor-

tants per a la seva feina o veuen molt llunyana la seva realització. Per això, és
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important revisar-lo. Tenim previst fer-ne una revisió a finals d’aquest any. Jo

crec que les grans línies continuen vigents i no s’ha de canviar de rumb, però

és possible que faltin algunes coses importants.

D’acord,�després�imagino�que�sortirà.�Tornem�a�l’inici.�Pel�que�tinc�entès,

ja�s’havien�fet�altres�exercicis�de�planificació,�no�sé�si�d’aquest�tipus.�Lla-

vors,�quina�va�ser�la�reacció�de�la�gent,�com�s’ho�va�prendre?

A veure, internament, dins de Tecnologia, estaven una mica desconcertats, no

ho entenien, o no estaven alineats o no sentien que hi participaven. Alguns

dels caps de Tecnologia potser aspiraven a tenir un paper més important. El

procés va ser i és bastant participatiu i les coses s’han explicat molt, però és

inevitable que cadascú conegui més el que és seu i no tingui el dibuix de con-

junt i que mai no s’acaba d’explicar prou.

I�fora�de�Tecnologia?

Jo diria que es va fer prou comunicació i que va ser ben acceptat. Potser en un

àmbit dels Estudis, el professorat o els seus caps, això els resulta més llunyà,

no ho veuen com una palanca de canvi o de millora de la feina que fan.

7.2. Governança, organització, participació

En�aquell�moment�inicial,�totes�aquestes�coses�que�estem�comentant,�us

les�vau�plantejar�dins�l’equip�de�treball�del�pla?

Sí, sí, és clar. Es va treballar molt a prop de tots els directors d’àrea i d’alguns

Estudis, o gairebé de tots. Tothom va poder dir-hi la seva. Es van tenir moltes

reunions i també es va incorporar gent de tota la casa als grups de treball. Jo

crec que una de les coses més importants del Pla director és tenir la complicitat

de la gent. És veritat que no hem fet després cap sessió més de feedback. A

vegades, estem tan capficats en la feina, en l’execució, que no dediquem una

estona a aquesta part tan important. El que estem fent és molt gran i molt

important, ho estem canviant tot. Potser, inconscientment, tenim la por a la

crítica per seguir tirant endavant...

Hi�havia�una�altra�situació,�que�era�la�separació�de�l’àmbit�de�Tecnologia

en�dos�grups,�el�de�Suport�a�la�Gestió�i�el�de�Tecnologia�Educativa...

[Riu] És veritat. Segurament ho tinc tan assumit, em sembla tan natural, que

he oblidat que durant uns anys no va ser així. Segurament era pel fet que la

tecnologia educativa en els seus inicis era un àmbit de recerca, un àmbit molt

nou, experimental, però anys després ja s’havia incorporat a la normalitat, no

hi havia raó per mantenir-lo separat. Amb el Pla director es fusionen les dues

àrees, i tots hem guanyat perquè els coneixements eren complementaris. La

part d’experiència d’usuari que aportaven des de Tecnologia Educativa ha es-
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tat molt interessant i s’ha fusionat amb l’experiència de desenvolupament es-

tructurat, DevOps, control administratiu i pressupostari, etc., que s’ha aportat

des de la part de gestió.

Pensant�en�aquella�etapa�inicial,�quines�persones�penses�que�van�ser�més

clau?

El patrocinador, el director de l’Àrea d’Operacions, va ser el més clau. I el direc-

tor del pla, el professor que ens va estar ajudant. També algunes persones que

ja no hi són com el Magí Almirall i la Muriel Garreta, que coneixien molt bé la

tecnologia educativa, les tendències. També el vicerectorat de Docència. Una

part molt interessant per mi van ser els grups de visioning, per tal d’imaginar

com serien o s’havien de fer les coses, més que pensar en com es feien les coses

en aquell moment i com millorar-les. Algunes idees podien semblar surrealis-

tes... També van ajudar els analistes que des de fora van venir i ens van donar

idees del que es feia internacionalment.

Què�feia�el�patrocinador?�Per�què�dius�que�va�ser�tan�important?

Primer, aportava visió de conjunt. No va fer el pla amb una visió de director

d’Operacions, sinó global de tota la UOC. També aportava prestigi, respecte

dins de molts àmbits de la casa. I donava molta confiança i suport al projecte.

Continua essent així. Crec que aquesta combinació (patrocinador, director de

projecte, cap de projecte) va ser molt encertada. També vam tenir molta sort

amb la incorporació del nou CIO, que entenia bé aquesta manera de treballar,

va fer-se seu el pla amb facilitat des del minut zero. No només s’hi va alinear,

sinó que el va impulsar i el va comunicar. El mateix amb el gerent nou. De

manera que ara els que porten l’estratègia, sobretot el tempo del que es fa, el

que no es fa i quan, són el director d’Operacions (que és més que un director

d’Operacions) i el CIO, amb el gerent de la UOC.

Quin�era�el�rol�del�director�del�pla?�Com�es�va�viure�la�seva�incorporació,

el�fet�de�ser�un�professor�de�la�casa?

Aportava molt, no pel fet de ser professor, sinó perquè tenia molta experiència

fent plans estratègics de sistemes per a altres empreses. Aportava metodologia,

sabia el que s’havia de fer, com arribar-hi, quins productes. Portava també la

comunicació amb l’alta direcció i la relació del dia a dia amb el patrocinador.

En�què�consistia�aquesta�metodologia?

Es va definir un procés en tres fases: una primera d’alineament amb el negoci

i formulació de l’estratègia de TI; una segona, de definició de la governança, el

model de gestió de TI; i una tercera de desenvolupament del pla d’execució, in-

cloent-hi el pressupost, el pla de comunicació, la gestió del canvi, etc. Però era

un procés iteratiu, en cada fase es refinava l’anterior. Una part que vaig trobar

molt interessant va ser l’exercici de principis de TI, al qual potser no hem do-
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nat prou difusió tant internament dins l’Àrea de TIC, com entre l’organització,

la UOC, perquè al final no som només Tecnologia els que treballem amb les

TIC sinó tota la Universitat, el personal docent i el de gestió. I de facto, aquests

principis s’estan aplicant.

I�quin�era�el�teu�paper?

El meu paper era sobretot donar suport a la direcció del pla, aportant el meu

coneixement de l’organització, tant la interna com l’externa, i aconseguint i

coordinant recursos de dins i de fora per tirar endavant el pla. També de cara

a la gent de la casa, sobretot de Tecnologia, el fet que hi hagués una persona

com jo dins l’equip de direcció del pla era una manera de sentir-lo més seu. Jo

crec que pel temps que fa que hi sóc i pel meu caràcter, la gent em veu propera,

ara amb un rol directiu, però propera. Jo el que sé fer és buscar i coordinar

recursos per posar en marxa les coses i perquè les coses es facin, i ser-hi a sobre.

Aquest és el rol ara de l’Oficina del pla.

I�en�aquell�moment,�hi�va�haver�algú�que�s’hi�va�posar�en�contra?

Per a la direcció d’Informàtica d’aquell moment va ser un moment confús. No

diria que s’hi posicionés en contra, però crec que no ho va entendre bé o no

se li va explicar adequadament i no ho va veure.

I�fora�de�la�direcció�d’Informàtica?

Jo diria que no... Potser algunes reticències en persones amb influència a la di-

recció d’Informàtica que no percebien que es tingués en compte la seva opinió.

Com�descriuries�l’actitud�general?

Jo crec que era d’«esperar i veure», «a veure com se’n surten»... Diria que la

casa, en general, quan es fan plans, s’il·lusiona i hi participa, però també està

expectant respecte a en què quedarà tot el que es planifica. Per mi, el que és

diferent aquesta vegada és que estem fent més, d’acord amb el que es va pla-

nificar, i ho estem comunicant millor (tenint en compte que la comunicació

és millorable): cada vegada que es fa una cosa, el missatge és «això és una part

del Pla director, és perquè el Pla director ho tenia previst».

En�la�fase�de�definició,�vas�veure�en�algun�moment�en�perill�el�pla?

En el disseny, no. El risc estava en la transició, qui i com es faria el que s’havia

planificat. L’organització anterior i, sobretot, les persones no ho podien fer. I

costaria trobar una persona de fora amb la capacitat per comprar-lo, fer-lo seu

i tirar-lo endavant. Ja ho he dit. El fitxatge de l’Emili va ser molt encertat.
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S’ha canviat molt la manera de fer, han entrat nous proveïdors, es treballa

molt més amb gent de fora en les diferents fases dels projectes. Es podria dir

que internament teníem unes certes barreres que ara les hem alliberat. Es nota

en el ritme també.

Comentaves� també� la� relació� entre� el�Pla� estratègic�de� la�UOC� i� el�Pla

director�de�sistemes�d’informació.�Quina�va�ser�en�el�moment�de�disseny

i�quina�és�ara?

El Pla estratègic s’estava treballant bastant en aquell moment, potser amb re-

sultats desiguals segons cada subplà. El que vam fer va ser recollir les propostes

que sortien del pla i vigilar d’encaixar-les dins les línies estratègiques que el

Pla director estava definint.El que ha passat després és que alguns subplans no

han tingut continuïtat o jo no la sé veure. Es fan coses, però costa seguir el

fil conductor i veure la relació entre el que es va planificar i el que es fa. No

s’està comunicant bé.

Això�que�dius�us�afecta�per�a�l’execució�del�Pla�director?

Doncs sí. Perquè el que s’acaba fent és tirar endavant els projectes que estan

millor definits des del punt de vista del negoci i que tenen un lideratge de

negoci clar.

7.3. El balanç del procés d’elaboració del pla

Si�haguessis�de�resumir�el�Pla�director,�quins�diries�que�en�són�els�trets�més

importants?

Un que jo destacaria, potser el més important, com he dit, és el canvi del

model de govern de TI: govern, model d’aprovisionament i una direcció dife-

rent. L’altre és que està molt alineat amb l’estratègia de creixement i interna-

cionalització; per tant, s’estan posant les bases tecnològiques, els fonaments,

perquè això sigui possible: l’arquitectura, la gestió acadèmica i els recursos

d’aprenentatge... que estan en un punt diferent d’evolució dins l’execució.

Això és molt difícil. El que és fàcil és dir: «evolucionem des del que tenim, que

vagi evolucionant». Veure i decidir que el tenim no ens serveix i tornar-ho

a fer, mentre seguim donant el servei amb el que tenim... és arriscat, poques

organitzacions ho fan.

L’altre factor important és la inversió que està fent la casa, el compromís amb

el Pla director. Nosaltres hem «blindat» aquesta inversió en un pressupost se-

parat, que és també una condició per dedicar els recursos a la transformació

dels temes realment importants. El pressupost del Pla director està separat i el

seu seguiment es fa per separat i amb altres proveïdors.
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Això�és�el�que�volies�dir�abans�amb�un�canvi�en�la�manera�de�treballar...

Sí. Abans les coses estaven barrejades. Ara tenim uns diners, uns recursos, uns

proveïdors dedicats als projectes del Pla director de manera exclusiva. Vam

seleccionar internament les persones millor preparades per dirigir els projec-

tes del Pla director, per coneixement tècnic i per actitud. També la creació de

l’Oficina del Pla director, la funció de la qual és l’execució del Pla director,

aquesta és la prioritat de l’Àrea de Tecnologia.

I�mentrestant,�què�es�fa�amb�les�peticions�dels�usuaris?

Hi ha de tot, s’analitzen, es qualifiquen i es valora si es poden atendre o no.

Reconec que hi ha moltes àrees (especialment en l’àmbit de la docència, dels

Estudis) que estan tenint molta paciència, contenció, esperant que els sistemes

futurs resoldran els problemes que ara tenen.

Vist�ara,�amb�més�d’un�any�d’execució...

Un any i mig.

Quines�coses�heu�trobat�a�faltar,�quines�coses�no�estaven�al�Pla�director?

Jo diria que en el cas de les eines docents, el pla es va focalitzar en aquell mo-

ment en el nou model d’aula, el sistema d’aprenentatge (Learning Management

System, o LMS), quan el model de la UOC dóna molta importància als recursos

d’aprenentatge.

Per�què�no�s’havia�pensat�en�aquell�moment?

Potser en aquell moment es veia més com un canvi del procés de gestió dels

recursos, quan en realitat té a veure amb els continguts, quins recursos, com es

produeixen. Més aviat, el nou entorn d’aprenentatge estarà marcat per quins

recursos es fan servir, com es fan i com s’utilitzaran. Per exemple, tot el tema

d’interactivitat. La manera d’aprendre ha canviat i els recursos han de ser una

cosa molt més viva que un text en PDF.

A�banda�dels� continguts,� si�penses�ara� en�el�procés�de�disseny�del�pla,

quines�coses�vas�trobar�a�faltar?�Quines�coses�hauries�fet�diferent?

Jo diria que hi ha una part «d’escenificació», que encara és més important a

les universitats, moments on la gent sent la institució com a pròpia. Crec que

va faltar més «escenificació», més retorn (individual i col·lectiu) a la gent que

estava participant i als que no participaven directament; algun exercici de team

building. Jo també diria que és una estratègia defensiva, perquè quan fas això

dónes a la gent l’oportunitat de dir-hi la seva i de tenir també tu un feedback

del que estàs fent, i potser no t’agradarà el que diuen.
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Una altra cosa que jo crec que va faltar va ser mirar més a fora. Això sí que

estava incorporat en el pla a través d’algun expert, de lectures, d’alguns co-

neixedors interns (sobretot de l’àmbit de Tecnologia Educativa), però crec que

hauria anat bé visitar alguna experiència de fora d’Espanya, fins i tot de fora

del sector universitari, veure coses molt diferents.

En�relació�amb�la�durada�de�la�fase�de�disseny,�et�sembla�la�correcta?

Van ser sis mesos, el temps em sembla correcte. Potser aquesta part que et

comento de veure coses fora és més difícil d’encabir en un projecte d’aquesta

durada i complexitat, i per a una altra vegada s’hauria de fer abans.

Sobre�l’enfocament,�el�mètode,�el�procés�de�treball,�els�productes...�Creus

que�són�els�adients?�Què�canviaries?

Jo crec que el producte i el nivell de detall eren suficients, amb un abast ni

de molt alt nivell ni massa detallat; o el mateix amb les fronteres entre alguns

projectes i altres. Això et permet ser més flexible. Es marquen unes línies prou

clares que després es concreten i es periodifiquen durant l’execució; jo diria

que la planificació de detall la fas després i amb un horitzó temporal de dos

anys. O sigui, el primer semestre del 2015 vam acabar de planificar 2015 i

2016; ara estem fent 2016 i 2017.

Sí que pot ser, dins d’això de l’«escenificació» que deia, que la casa hagués

agraït un document formatat resumit i ben fet.

Per�acabar,�mira’t�si�us�plau�la�llista�de�factors�crítics�i�pensa�ara�només

en�la�fase�de�disseny.

El compromís de l’alta direcció; el patrocinador; l’aportació de valor estratègic

per al negoci i l’alineament entre TI i negoci; el focus en la governança de

TI; la metodologia; la participació i aconseguir el consentiment i l’aprovació

de les persones clau; i el focus en l’execució, va ser un pla pensat perquè es

pogués executar...
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8. Annex 3: entrevista amb el Sr. Emili Rubio, director
de l’Àrea de Tecnologia (CIO) de la UOC (abril del
2016)

Hola,�Emili,�et�pots�presentar�i�explicar�el�teu�rol�en�el�Pla�director?

Hola, sóc l’Emili Rubió, director de l’Àrea de Tecnologia o CIO, com ho ano-

menem, d’acord amb la denominació més habitual en l’àmbit internacional.

Sóc el responsable de l’execució del Pla director en les seves diferents línies

estratègiques.

Això�què�vol�dir?

El meu rol, en el context de l’execució del Pla director, és fer que es defineixin

els diferents projectes que formen part de les línies estratègiques, posar els

recursos perquè s’executin i avaluar els seus resultats.

8.1. Els orígens

Entenc�que�tu�t’incorpores�tot�just�acabada�la�fase�de�disseny�del�pla.�Qui-

na�és�la�situació�que�et�trobes�en�la�Informàtica�de�la�UOC�en�aquell�mo-

ment?

Jo diria que era una situació de crisi de model. La Informàtica havia estat en

els últims anys dividida en dues parts. Una Informàtica dedicada a donar su-

port a la docència i una altra dedicada a donar suport a la gestió. La situació

era, d’una banda, de desconfiança de l’organització en la Informàtica i, d’una

altra, un cert col·lapse del fet de mantenir les dues «informàtiques» separades:

objectius diferents, mètodes de treball molt diversos i models de relació amb

l’organització també.

Quan jo vaig arribar, una de les meves feines va ser precisament unificar aques-

tes dues organitzacions i assegurar que es treballava amb els mateixos objec-

tius, maneres de treballar i model de govern i relació.

I�el�Pla�director...�Què�és�el�que�et�trobes?�Què�és�el�que�t’expliquen?�Què

interpretes�o�penses�que�et�toca�fer?

El que em trobo és un pla director. Jo potser m’esperava un pla més definit en

un àmbit de projectes, amb el seu abast, calendari, etc. No era així, però després

he pensat que això no va ser dolent, especialment si un s’incorpora de nou.

Em vaig trobar uns objectius molt clars, línies estratègiques molt ben definides

Nota

Es recull només la part de
l’entrevista dedicada a la fa-
se de disseny del Pla director.
Aquesta transcripció ha estat
revisada i autoritzada pel Sr.
Rubió. S’ha de tenir present
que el Sr. Rubió no va parti-
cipar en la fase de disseny de
l’MPSI i es va incorporar a la
UOC posteriorment.
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i un exercici de pressupost inicial, que després s’ha mostrat que estava ben

fet. Era un «pla director», insisteixo, i per tant una eina amb la qual es podia

començar a treballar.

Per mi el Pla director no era una tasca més, per mi va ser «la» prioritat. Jo

tenia dues prioritats, per dir-ho així: la primera, era començar l’execució del

Pla director. Tenia clar que, si no començàvem amb l’execució des del moment

zero, corria el perill de veure’m arrossegat per l’efecte crisi i per la muntanya

de coses pendents no fetes i molt urgents que és normal que et trobis quan

arribes a un lloc nou. Jo tenia clar que això no em podia passar perquè no

teníem temps i perquè no era el model ni el que jo havia vingut a fer. Segon,

posar en marxa la nova organització de l’Àrea de Tecnologia.

Parlem�primer�del�Pla�director?�En�què�es�tradueix�aquesta�tasca�a�l’inici?

Es tradueix primer de tot a posar les bases que fessin possible l’execució del

Pla director. Primer, treballar amb la persona responsable de l’Oficina del pla,

per posar-la en marxa i establir els primers passos. M’importava a més que

es visualitzés la importància d’aquest òrgan dins l’organització. I amb això,

revisant el contingut de cada línia del pla, assignar uns responsables per la

seva execució dins l’Àrea d’Informàtica.

Deies�que�la�segona�prioritat�va�ser�estructurar�la�nova�organització...

Sí, el dibuix d’alt nivell de l’estructura també s’havia definit en el Pla director.

És un model d’organització de la Informàtica bastant clàssic, amb algunes pe-

culiaritats. Una és aquesta funció de l’Oficina del pla, que fa la coordinació

estratègica de l’execució. L’altra és una oficina de suport al director de Tecno-

logia, que va ocupar una de les persones de direcció de les antigues funcions

informàtiques i que jo li vaig donar una funció de suport, d’assessorament

i també encàrrecs concrets, com ara el control pressupostari, la seguretat in-

formàtica i alguns projectes d’Administració electrònica. En aquests temes, a

més, la interacció amb alguns òrgans de la casa és important i convé tenir una

persona amb un coneixement profund de l’organització.

També li vaig donar molta importància a la coordinació entre la demanda or-

dinària i el Pla director i la relació amb les diferents unitats de gestió. Es va

crear un grup o Àrea de Processos, sobre el qual jo vaig tenir tota la responsa-

bilitat de selecció de les persones i configuració del seu rol. Aquests responsa-

bles de Processos són els referents de relació amb les diferents àrees de la casa

i gestionen la demanda ordinària, el «rum-rum», el que no són els projectes

estratègics continguts en el Pla director.
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8.2. Alineament estratègic

Quins�són�en�la�teva�opinió�els�reptes�que�es�volen�abordar�amb�el�Pla

director?�Per�què�es�fa?�Per�què�té�sentit�per�tu�en�el�moment�de�la�teva

incorporació?

La UOC estava definint el seu Pla estratègic del 2015 al 2020. La funció in-

formàtica que tenia la UOC no podia donar resposta als objectius definits en

el pla. S’estava acostumat no a treballar per prioritats estratègiques, sinó per

atenció a la demanda que es recollia en un àmbit molt tècnic.

Quan�dius�«tècnic»,�què�vols�dir?

Vull dir inferior a grup operatiu. Això no vol dir que en algunes ocasions no

sigui correcte, però l’ha de validar un directiu, sigui director de grup o director

d’àrea, de les àrees del negoci, vull dir. Si no, pots tenir molts dubtes sobre

el que estàs fent, com d’important és i com encaixen unes demandes amb

d’altres. Aquesta manera de treballar «a demanda» era comuna a les dues fun-

cions informàtiques precedents, encara que els mètodes de treball fossin dife-

rents.

Amb el Pla director, el que es fa és un pla estratègic tecnològic o de sistemes

d’informació per assegurar l’alineament amb el negoci. El que es tractava és

que la funció informàtica pogués donar suport a aquests objectius estratègics

i alhora fos palanca, fos instrument de la transformació.

El segon objectiu és la renovació tecnològica o «posada al dia» de la tecnologia

en si mateixa. Hi havia hagut un període important de falta d’inversió i per

tant es donava, i encara no ho hem superat, un important grau d’obsolescència

tecnològica, no només per antiguitat. Els nous paradigmes (núvol, mobilitat,

etc.) no estaven en l’agenda.

Quins�són�els�principals�temes�o�línies�estratègiques�del�pla?

A veure. El primer, potser no per importància estratègica de negoci, sinó per

volum i complexitat, és la renovació de l’arquitectura tecnològica. Un altre

seria la gestió de la relació amb el client (el CRM), sigui estudiant o estudiant

prospectiu; aquest projecte és clau per acompanyar l’estratègia de creixement

de la UOC. El tercer et diria que és el de gestió acadèmica; la gestió acadèmica

és el motor d’operació i logística de la UOC com de qualsevol universitat; no

és el producte (que són la docència i la recerca), però sí que és el facilitador

que això passi i tots els atributs complementaris del producte i de com arriba a

l’estudiant. El quart jo et diria que és el concepte de dades i business intelligence:

posar en ordre les dades i començar a obtenir indicadors i en un futur poder

fer certa intel·ligència d’empresa i de negoci. Després, però no després en or-

dre, és el producte, el producte docent –l’aula, els recursos d’aprenentatge, etc.

Aquest és el gran repte de diferenciació d’una universitat digital en un entorn
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competitiu. Finalment, hi ha una sèrie de processos de suport de la cadena de

valor (sistema economicofinancer, de recursos humans, etc.) que es trobaven

en una situació d’obsolescència i que calia posar al dia.

Si�ho�haguessis�de�resumir�en�un�titular,�què�diries?

Donar un impuls tecnològic per a la transformació i el creixement de la Uni-

versitat.

Com�feu�per�assegurar�aquest�alineament�que�deies�entre�l’estratègia�de

l’empresa�i�la�dels�sistemes�d’informació?

A veure, primer, jo diria que l’estratègia de l’empresa existeix en un àmbit de

grans objectius, però està molt menys estructurada que el Pla director. El Pla

director té una estructura clara, un govern i un seguiment estricte. En un àmbit

de grans objectius estratègics (creixement, internacionalització, rendibilitat,

innovació de producte, etc.), és fàcil veure la relació i estar alineat. Quan ho

baixes a un segon nivell, ja no passa. Però aquí l’efecte és molt interessant: és

el Pla director el que va donant forma i modulant l’estratègia de l’organització,

no tant que el Pla estratègic determini unes grans demandes de l’organització

en matèria de sistemes d’informació. (Només en algun cas, com el tema de

mobilitat, però perquè tots dos projectes són afortunadament coincidents i els

hem fet coincidir: tenen els mateixos lideratges, els mateixos continguts, el

mateix seguiment, són el mateix.)

La tecnologia té un paper realment transformador. Quan arrenca un projecte

del Pla director hi ha una revolució, no passa desapercebut, hi ha impacte,

es treballa diferent (en matèria de gestió de les persones, o de relació amb els

clients, o ara la gestió acadèmica, etc.). I el ritme el marca el projecte «tecno-

lògic». Quan arrenca un subplà del Pla estratègic, en la majoria de casos no hi

ha una revolució: hi ha un conjunt de tasques per fer, una certa coordinació,

coses, etc.

Quina�és�llavors�la�relació�entre�el�Pla�director�i�el�Pla�estratègic�de�la�UOC?

Formalment, el Master Plan és un subplà del Pla estratègic i se’n fa un segui-

ment allà, tenim una persona responsable, etc. Fora d’això, no hi ha molta

relació entre el Pla director i la resta de projectes del Pla estratègic, si no és que

el projecte del Pla director és determinant per al Projecte estratègic (aporta una

eina, canvia un procés, etc.). Però, sobretot, és molt curiós que en la majoria

de casos els projectes del Pla estratègic no marquen el ritme del Pla director.

Passa més al revés. I això també té un reflex en el govern dels dos projectes,

que és diferent.
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El�fet�que�el�Pla�director�es�faci�en�una�organització,�una�universitat�vir-

tual,�en�línia,�es�podria�dir�que�digital,�que�té�ara�20�anys�d’existència,�de

quina�manera�l’afecta?

Per precisar, aquesta és una universitat, sí, en línia, sí; però no és digital. Di-

gital vol dir una altra cosa, aquesta és una de les aspiracions del Pla director,

precisament.En el Pla director, s’assumeix que aquesta universitat està en un

entorn competitiu i canviant i què ha de fer per desenvolupar-se en aquest

entorn. La UOC és una universitat en línia, que en el moment de la seva cre-

ació va representar un canvi de model, precisament pel fet de ser en línia, pel

model docent, per les mateixes característiques del professorat (que en la seva

major part són col·laboradors externs), el fet d’arribar fora del territori, fora

de les fronteres físiques...

Però la digitalització és un canvi de paradigma competitiu que qüestiona per

a què ha de servir la universitat, qui farà la formació, com aprèn la gent en la

xarxa, quines necessitats tenen les empreses i la societat, si fins i tot la univer-

sitat continuarà existint, quines amenaces i oportunitats s’obren amb això...

Tot això està en la base del Pla director, està en el Pla director. D’aquí es parteix.

I això es visualitza en els objectius i en les línies estratègiques marcades.

Un exemple: l’arquitectura tecnològica ha de donar servei a una organització

global i globalitzada. El núvol està exigit per això, no per una moda ni per

un criteri de costos. Si la UOC ha de tenir un 25% de les seves operacions a

Llatinoamèrica, ha d’anar tecnològicament al núvol, no es pot fer des d’aquí.

Això vol dir alineament del model de provisió de tecnologia.

8.3. Planificant l’execució del pla

Després�d’aquest�temps�(fa�un�any�i�mig�ara�de�la�teva�incorporació,�en-

tenc),�i�amb�la�posada�en�marxa,�et�vas�trobar�el�pla�que�necessitaves,�que

t’ajudava�pel�que�havies�de�fer?

Aquí tinc dubtes. La meva primera impressió és que faltava nivell de concre-

ció, jo hauria preferit en aquell moment un programa, un pla de projectes

estructurat preparat per a l’execució i em vaig trobar, com he dit abans, un

pla director. Després no ho he vist així. Crec que en el món de les tecnologi-

es de la informació pots definir les grans línies, les grans tendències, però no

té molt sentit i no és possible avui dia baixar-ho a un nivell inferior, a un ni-

vell de projecte, i que siguis capaç de mantenir-ho en el temps. La realitat de

l’organització, del mercat, de la necessitat d’adaptar l’estratègia. Això tradici-

onalment s’ha fet a través de la revisió dels plans estratègics, però em sembla

que el que s’ha fet aquí és que quan has de formular els projectes és quan

modules les línies estratègiques; és molt més realista, en lloc de ser un incon-
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venient, és un avantatge. Sempre que, naturalment, mantinguis el rumb. La

revisió o baixar les coses al detall no pot ser una excusa per canviar de rumb

o per acceptar demandes de l’organització que són realment estratègiques.

Com�es�fa�per�baixar�aquesta�definició�estratègica�de�pla�director�al�nivell

de�projecte�executable?

Es fa sobre una base anual. Més o menys a la meitat de l’any anterior es decideix

què es farà l’any següent. Això pot incloure projectes en marxa o projectes

nous. No hi ha un plantejament «d’onades» de projectes, que podria haver

estat una opció estratègica. Nosaltres vam decidir fer-ho amb un criteri anual.

En començar no va ser una decisió estratègica, sinó de necessitat. Era l’últim

trimestre de l’any 2014, s’havia de presentar el pressupost de l’any següent i

el punt de vista va ser: «A veure, i amb tot això què farem l’any vinent?». I

en funció d’un sentit de prioritat i a vegades d’urgència, i també del nivell de

definició (o sigui, com de ben definit estava un projecte per poder-lo arrancar

de pressa) i de les mateixes capacitats de l’organització, es va definir el pla

anual i així hem seguit.

Això�vol�dir�a�la�pràctica�que�tots�els�projectes�es�despleguen�alhora?

No stricto sensu. El que es fa, que ja estava així en el Pla director, és que cada

línia estratègica es desplega per fases al llarg de quatre anys. El que passa és

que per tirar endavant qualsevol projecte, necessites uns estudis previs, un

nivell de definició, de viabilitat tècnica i econòmica al qual no arribava el Pla

director en el seu disseny. També hi ha uns processos de cerca de proveïdors, de

preparació dels concursos. Jo diria que hi ha un esforç continu de qualificació i

definició del projecte i de tenir tots els mecanismes que en permetin l’execució

quan toca.

En�els�continguts�i�amb�la�posada�en�pràctica,�hi�ha�coses�que�has�trobat

a�faltar,�que�no�hi�eren�i�has�hagut�d’incorporar?

Jo crec que hi havia una definició de massa alt nivell del que seria el «producte»

de la UOC, o sigui les eines docents i els recursos d’aprenentatge. Aquest era

el gran gap; la qual cosa no deixa de ser un problema, perquè aquest és el

nostre negoci al final, el què fem. Fins ara no ha estat un tema supercrític,

perquè hi havia prou feina i potser no es vivia com una gran pressió per a

Tecnologia i el Pla director. Tot i que vam incorporar la part de tecnologia

educativa, això va ser un procés de transició que encara no ha acabat i també

dins l’organització hi ha un institut, que es diu e-Learn Center, que tenia la

responsabilitat de treballar aquesta part. També, després ho comentarem, és

complicat trobar l’interlocutor dins l’àmbit docent. En definitiva, no hi havia

client i sense client no es pot definir un projecte i encara menys executar-lo.
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Quin�era�l’ambient�o�l’estat�d’ànim�de�l’organització�respecte�al�Pla�direc-

tor�quan�vas�arribar?

Comencem per l’organització interna, els que serien els grups de Tecnologia.

Jo diria que hi havia potser tres bàndols. Un grup petit que s’ho creia, un grup

majoritari que estava a l’espera i un grup, sobretot a Tecnologia Educativa,

amb un desconeixement molt gran. També és cert que el seu cap havia cessat

poc abans i l’organització estava expectant sobre coses més importants, com

la continuïtat de la seva feina i dels seus llocs de treball. Jo crec que a uns i

altres no se’ls havia explicat molt, excepte les persones de direcció o aquells

tècnics que havien participat d’una manera o altra en el disseny del pla. Jo crec

que hi havia un desconeixement important, que resultava cridaner, tenint en

compte que estàvem parlant del pla de Tecnologia.

I�a�la�resta�de�la�casa,�fora�d’Informàtica?

És molt curiós. En general, tampoc no hi havia un gran coneixement fora dels

àmbits de direcció. Dins d’aquests, hi havia gent que no entenia res i altra gent

que estava també expectant per veure en què es concretava. En tot cas, sí que

hi havia la sensació que s’estava donant visibilitat i recursos al pla de trans-

formació de Tecnologia, o sigui, que això era de veritat. Però que s’entengués

era una altra cosa.

[...]

8.4. Resum: factors crítics d’èxit

Ara�el�que�m’agradaria�és�que�m’ajudis�a�fer�una�selecció�de�quins�temes

són�més�importants�per�a�l’èxit�del�pla,�que�ens�servirà�també�de�resum�de

la�sessió.�El�que�et�proposo�es�mirar�un�llistat�que�he�preparat�dels�temes

que�acostumen�a�sortir�en�la�literatura�acadèmica�i�professional,�perquè

tu�assenyalis�quins�són�més�crítics�en�la�vostra�experiència�i�també�veure

si�podem�qualificar-los�o�matisar-los�una�mica�més.

Jo em centraré més en els temes d’execució que de disseny, que són els que he

viscut i estic vivint més. És clar, primer, el compromís de l’alta direcció.

Sí,�ja,�això�què�vol�dir�en�realitat?

De l’alta direcció s’ha d’esperar que entenguin els objectius que perseguim,

que estan alineats amb els objectius de l’empresa, o sigui, el que ells esperen

del negoci, i que siguin capaços de prioritzar. A partir d’aquí, la resta de temes

de governança: que t’ajudin a gestionar els riscos, que posin els recursos, que

mostrin que és també una prioritat per a ells.
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Segon, però no els dic en ordre, trobar un bon patrocinador, ha de ser

l’impulsor, el que fa l’engranatge amb l’alta direcció.

Lideratge, sobretot, i visibilitat del CIO. Quan et proposes projectes ambicio-

sos, hi has de posar noms i cares. És el responsable de les coses que passin i

és la cara visible del pla.

Assegurar els recursos suficients, això vol dir, ni pocs ni massa, els que toca.

Suficients vol dir, en un primer moment, els planificats. Cal una aprovació i

uns recursos inicials. Això pot canviar durant l’execució, però no gaire. Primer,

el temps i les prioritats. Després, els recursos humans i econòmics.

Però�la�vida�no�és�així,�les�coses�poden�canviar...

Sí, però llavors estem parlant de coses diferents. Primer pot passar que el pla ja

no sigui el pla o que es necessiti un altre pla, perquè han canviat els objectius

o els terminis o els recursos. Si és així, parlem-ho.

Un altre tema és la necessitat de mantenir el pla al dia, de revisar-lo. Ara ens

tocaria fer una revisió.

I un altre de diferent és la negociació anual de recursos en funció del pla de

detall, que no pot fer variar l’estratègia.

Què�més?

El focus en l’execució, sempre. Has de dissenyar un pla que sigui accionable,

has de dissenyar el què i el com s’ha de fer: l’estructura, els recursos, les impli-

cacions organitzatives, el mode i ritme de treball.

Posar el focus en el valor estratègic per al negoci, tant en el disseny com en

l’execució. Has de confrontar cada cosa que fas o vols fer amb la necessitat del

negoci, no la necessitat de la tecnologia.

Fer servir consultors externs. Per mi és molt important, jo he treballat sempre

així. Gent que m’ajudi en la fase de definició i gent que es comprometi amb

l’execució. Sovint és gent diferent. No es pot fer només amb els equips interns,

ni en la UOC ni en la majoria de les empreses. Per volum i concentració de

feina, però sobretot per capacitats.

Després, el pla és un procés continu que inclou també la implantació. El pla

director, si està ben fet, s’ha de baixar a un nivell de detall que en perme-

ti l’execució. Durant l’execució, apareixen coses que potser són noves o són

oportunitats o no es van tenir en compte. I el pla s’ha de revisar no contínua-
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ment, però sí amb una certa periodicitat. I molt important, l’adopció. El pla, el

projecte no acaba quan has tancat el projecte o implantat una aplicació, sinó

quan la gent el fa servir i quan canvia la manera de fer les coses.

La «propietat compartida», m’agrada la paraula compartida. En el cas de la

UOC, el lideratge és de TI, però.

Aconseguir el consentiment i l’aprovació de les persones clau de l’organització.

També té diferents moments. No val l’aprovació inicial, sinó el suport al llarg

de l’execució i buscar aquest suport.

Hi�ha�més�coses?

Adaptar l’aproximació i la metodologia al context de l’organització: realisme.

Absolutament. També va en com és cadascú. Jo sóc així. Això està relacionat

amb el següent, els aspectes de mètode. Potser hi hauria maneres més rigoro-

ses i estructurades de fer les coses, però t’has d’adaptar a les possibilitats de

l’organització.

I�quines�coses�de�la�llista�creus�que�no�esteu�fent�prou�bé?

Més i millor participació. Ens falta la participació de nuclis molt importants

de l’organització, com és l’estructura docent, sobretot els directius.

L’altra, preparació de l’equip de TI. Jo crec que en la fase de disseny, no es van

explicar prou bé les coses, la gent no el va fer seu; és cert que eren moments

bastant complicats, ho entenc. I encara podria haver estat pitjor en una orga-

nització més «dura»: la gent s’hi hauria posat en contra del tot.

El focus en la transformació organitzativa és millorable. Ara ho estem desco-

brint al llarg del projecte i ho intentem fer dins el projecte. Ens dóna suport el

consultor en el disseny o redisseny del procés. De vegades haig d’intervenir-

hi jo personalment. Però en general, els directors ho volen.

I finalment, més rigor en la part de gestió de programes i projectes.

Deixa’m�que�et�pregunti�per�coses�que�no�han�sortit.�Per�exemple,�els�as-

pectes�més�polítics,�la�gestió�de�l’oportunitat�o�el�moment,�la�gestió�de�les

persones�clau...

Sí, és un bon punt. Jo entenc que això és important en el moment del disseny

o si en el moment de l’execució, les prioritats, el patrocini o el suport direc-

tiu no són clars. Si no, la feina és actuar d’acord amb el que s’ha planificat i

explicar-ho on toca.
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També�em�sobta�que�no�hagis�parlat�dels�aspectes�de�la�transició�tecnolò-

gica�i�la�integració�entre�el�que�és�nou�i�el�que�és�vell...

A veure... Primer, l’arquitectura. És un projecte molt important, però no ho

he destacat entre els factors clau d’èxit del procés del Pla director. Sí que ho

és dels continguts.

Sobre la gestió de la transició, jo diria que s’ha de fer per projectes, no ho acabo

de veure com un tema global, et pots perdre.
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9. Annex 4: factors crítics d’èxit

1 Compromís de l’alta direcció.

2 Desplegar un nivell suficient d’informació i anàlisi.

3 Trobar un bon líder/patrocinador.

4 Lideratge i visibilitat del CIO.

6 Disposar d’una metodologia potent.

7 Assegurar temps i recursos suficients.

8 Posar el focus en l’execució.

9 Que hi participi la gent més adient.

10 Preparació de l’equip de TI.

11 Posar el focus en el valor estratègic pel negoci.

12 Fer servir consultors externs.

13 Promoure la creativitat i generació d’idees.

14 Exhaustiu.

15 Interacció intensa amb totes les parts interessades.

16 Nivell de formalització i detall.

17 El pla és un procés continu que inclou també la implantació.

18 Propietat compartida del negoci i TI.

19 Alt nivell de participació.

20 Alt nivell d’alineament entre les necessitats de negoci i les oportunitats tecnològiques.

21 Focus en la competitivitat (externa).

22 Focus en la transformació organitzativa (interna).

23 Focus en l’actualització tecnològica (TI).

24 Recollir la demanda dels usuaris i cobrir les necessitats dels diferents membres de
l’organització.

25 Focus en la transició entre els sistemes heretats i els nous.

26 Assegurar el consens dins l’organització.

27 Aconseguir el consentiment i l’aprovació de les persones clau de l’organització.

28 Adaptar l’aproximació i la metodologia al context de l’organització: realisme.

29 Complir els terminis i fer un seguiment rigorós: program i project management.

30 Establir adequadament les prioritats de TI: cartera i demand management.

Nota

Aquesta taula es va fer servir
en les entrevistes i es va mos-
trar als entrevistats. Se’ls va
demanar que triessin els fac-
tors que, en la seva opinió, són
més importants.
Aquesta taula està extreta
d’una revisió de la bibliografía
sobre Planificació Estratègica
de Sistemes d’Informació, en
particular, les obres de Lederer
i Sethi.
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31 Focus en l’arquitectura tecnològica.

32 Focus en la governança i gestió de la TI.

33 Gestionar el moment i l’oportunitat.
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