Aprovat pel Consell de l’INTE de 22 de desembre de 2011
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Presentació

La planificació de l’Institut de Tècniques Energètiques (INTE) mitjançant plans
estratègics quadriennals es va iniciar l’any 2000 i des d’aleshores es considera una eina
de gran utilitat i ajut per a la seva gestió.
Aquest IV pla estratègic és el document marc, resultat d'un procés de reflexió i de
participació, que estableix l’estratègia conjunta, pautes i directrius per al període 20122015 de l’Institut. El Pla Estratègic té el propòsit d'impulsar i mantenir l'esperit de
renovació, de progrés, d'il·lusió, de consens i d'acció en objectius comuns d'interès
general més enllà de la conjuntura del curt termini. És, en altres paraules, una visió
compartida de futur.
El pla estratègic és també una eina de reflexió sobre el que és i el que vol arribar a ser
l’INTE per tal de permetre avançar-se a un futur dinàmic i canviant. És una via per
aconseguir que els esforços individuals de les persones que hi treballen vagin cap a una
mateixa direcció. És una guia perquè tothom entengui quin sentit té el que està fent
quotidianament i pugui situar-se dins una línia coherent d’actuació cap a uns fins
coneguts i acceptats per tots.
El pla preveu el seu desplegament en diversos eixos d’acció que condueixen a la
consecució d’uns objectius estratègics, cadascun dels quals lligat a uns indicadors.
Aquests eixos es concretaran en els plans anuals de l’Institut per assolir la consecució
d’objectius operatius parcials i fixar els projectes i les accions concretes a dur a terme
per aconseguir-los, així com la dotació de mitjans amb els quals es podrà comptar per
realitzar-los.
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Organització de l’Institut

L’Institut s’estructura en cinc programes. En l’actualitat el programa de recerca conté
quatre programes.
-

-

-

Direcció (D)
Formació (F)
Serveis generals (SG)
o Serveis administratius (SA)
o Serveis tècnics (ST)
Recerca:
o Dosimetria i radiofísica mèdica (DRM)
o Radioactivitat i medi ambient (PRIMA)
o Desenvolupaments energètics (DEN)
o Física nuclear i d’acceleradors (FINA)
Servei de protecció radiològica (SPR)

Com en altres documents organitzatius de l’Institut, el IV pla estratègic es divideix en
cinc eixos diferents, que són:
-

Recerca
Ensenyaments
Persones
Organització i infraestructures
Projecció externa

En aquests moments hi ha 52 persones que treballen a l’INTE. Els diferents col·lectius i
el nombre de persones de cadascun d’ells són:
-

Professors: 10
Investigadors: 5
Personal tècnic de suport a la recerca: 15
Personal administratiu: 4
Estudiants de doctorat: 17
Postdocs: 1
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Pla estratègic 2012-2015

5

Introducció

En el tercer pla estratègic de l’INTE es van assolir la majoria dels principals objectius
previstos, entre els que hi havia l’increment de la productivitat científica de l’Institut,
una major diversificació temàtica de les activitats de l’INTE relacionades amb l’energia,
la millora de beques de doctorat, el reconeixement dels grups de recerca de l’INTE com
a grups de recerca de la Generalitat de Catalunya i la millora de les condicions laborals
del PAS. També es van millorar de forma notable les instal·lacions de l’Institut.
En aquests moments, els resultats de recerca, serveis i transferència de tecnologia
expressats en termes de PAR/EDP i PATT/EDP (UPC) i cites rebudes de l’Institut són
bons i estan per sobre la mitjana de la Universitat. No obstant això, els resultats dels
diferents grups de recerca són encara molt desiguals i cal treballar per buscar
l’equilibri. Pel que fa al nombre de tesis doctorals defensades, aquestes es mantenen
baixes. Els projectes i convenis es mantenen aproximadament constants en el volum
global d’ingressos i cada cop més es diversifica el seu origen. No obstant això, el
nombre de projectes de recerca competitius nacionals i europeus es manté baix. De la
mateixa manera la presència d’investigadors postdoctorals a l’Institut és encara molt
reduïda. L’INTE participa en diversos programes de màster i doctorat i ofereix cursos
especialitzats amb molt èxit. En els darrers anys ha augmentat de forma notòria la
projecció externa de l’Institut. Pel que fa a les instal·lacions de l’INTE, no es preveu el
seu trasllat a curt i mig termini al Campus del Besòs donades les circumstàncies
econòmiques actuals de la Universitat. Aquesta situació econòmica poc favorable ja ha
afectat al pressupost de l’INTE (capítol 2 UPC) i ho pot fer encara més els propers anys,
cosa que condiciona per força aquest pla estratègic i aconsella més vetllar pel
manteniment de les activitats actuals de l’Institut que no pas pensar en ampliar-les
molt més, sobretot tenint en compte el nombre elevat de personal de suport a la
recerca contractat directament per l’Institut. En aquest sentit, els indicadors del pla
són prou moderats, tot i que apunten a un creixement de l’Institut en tots els sentits.
Val a dir que l’Institut gaudeix d’una economia sanejada i d’un bon clima de treball que
propicia la cohesió i ambient favorable per endegar tasques de major envergadura.
Com en els plans estratègics precedents, el desplegament d’aquest IV pla es realitzarà
a través del pressupost i planificació anuals per programes de l’Institut. En les reunions
de seguiment dels programes es valorarà el grau d’assoliment del pla i l’equip de
direcció serà el responsable del seu desplegament i seguiment. A la reunió ordinària
del Consell de l’Institut se’n farà la valoració.
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Recerca

Aquest eix inclou la recerca, la transferència de resultats i el doctorat i constitueix l’eix
principal del pla estratègic per estar explícitament lligat amb la missió dels instituts
universitaris de recerca.
El període 2012-2015, en l'àmbit de la recerca científica i tecnològica, hom pretén
mantenir les línies d'actuació presents tot incrementant la quantitat i qualitat de la
productivitat científica en termes d’articles en revistes de prestigi i nombre de cites
rebudes i aconseguir la participació en projectes competitius i l’obtenció de patents.
S’entén que el nombre i composició dels programes de recerca és flexible i pot
adaptar-se a les necessitats del moment.
Es vol continuar amb la política de qualitat en les tasques de transferència de resultats
i dels laboratoris acreditats, tot impulsant noves iniciatives aprofitant les tècniques i
coneixements adquirits.
Pel que fa al programa de doctorat d’Enginyeria nuclear i de les radiacions ionitzants,
es vol fomentar la seva eficiència i atractiu, cosa que inclou el canvi de nom per a que
aquest reculli la totalitat d’activitats que es duen a terme a l’Institut i l’adaptació del
programa actual a la nova normativa.

Es proposen els objectius i activitats següents.

Objectiu 1.1: Fomentar la generació de coneixement i augmentar la producció
científica.
Activitats proposades:
Tenint en compte el caràcter dinàmic de la recerca i l’evolució dels temes actuals,
realitzar una anàlisi de desenvolupament de les línies de recerca de l’INTE amb el fi de
mantenir i millorar el nivell de l’activitat científica.
Aplicar polítiques (beques, espais, incentius per al PDI, ...) per prioritzar activitats que
poden derivar en recerca i transferència de tecnologia de qualitat, en primer lloc en
publicacions científiques en revistes indexades i projectes competitius importants.
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Suport en l’elaboració i manteniment de patents, sempre d’acord amb el codi ètic de
l’Institut.
Afavorir la col·laboració entre grups de recerca de l’INTE i la seva participació en
col·laboracions amb centres externs de reconegut prestigi.
Promoure la creació/renovació de Grups Consolidats de Recerca a la Generalitat de
Catalunya.
Donar suport a les iniciatives relacionades amb la mobilitat del personal amb finalitats
de recerca.
Promoure la mobilitat dels becaris de doctorat per a l’ampliació de coneixements.
Donar suport a les iniciatives relacionades amb la incorporació de joves investigadors
postdoctorals als programes de recerca.

Objectiu 1.2: Fomentar la generació de recursos a través de projectes i serveis.
Activitats proposades:
Participació del PDI en projectes de recerca finançats de caràcter competitiu propis de
l’Institut (particularment MICINN, FIS, UE, CSN-UNESA).
Revisió de l’agrupació actual del PDI, PAS i becaris per aconseguir un dimensionat
adequat i tenir millors opcions d’aconseguir projectes competitius.
Fomentar les activitats de recerca dels laboratoris acreditats i millorar la implantació
de les polítiques de qualitat per assolir una major harmonització de criteris i
simplificació de processos.
Adequació de les activitats de R+D a la demanda del mercat, tot valorant el contingut
d'innovació dels serveis oferts.
Adquisició de nou equipament per mantenir un nivell tècnic satisfactori.

Objectiu 1.3: Impulsar els programes de doctorat en els quals participa l’INTE
L'INTE participa activament en els programes de doctorat interdepartamentals
d'Enginyeria Nuclear i Radiacions Ionitzants i en el d’Enginyeria Biomèdica, en
coordinació amb el DFEN i el CREB, respectivament. A més, els professors de l’Institut
8

també participen en altres programes de doctorat, com el d’Enginyeria Civil, el
d’Enginyeria de la Construcció, el de Ciència i Tecnologia Aeroespacial i el d’Enginyeria
de Processos Químics. Per tal de donar impuls a les activitats de doctorat, es proposen
les activitats següents:
Impulsar una política de beques predoctorals (per a realitzar tesis doctorals)
associades a les línies de recerca de l'Institut amb la intenció de crear massa crítica per
aconseguir projectes de recerca finançats.
Participació activa a la Cátedra Argos.
Difusió de les activitats de l'INTE per incentivar l'interès dels estudiants de màster per
fer el doctorat a l’Institut.
Garantir que totes les activitats de recerca que es fan a l’INTE estiguin reflexades als
programes de Doctorat en els que participa l’Institut.
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Ensenyaments

Es preveuen canvis en els màsters en els que actualment participa l’INTE, en part degut
als nous ensenyaments de grau, a la nova política en relació als màsters
interuniversitaris, a la creació d’una escola oficial de màsters per part de la UPC i a la
reducció de recursos.

Objectiu 2.1: Consolidar la participació de l’INTE en màsters oficials
Activitats proposades:
Participar com a institut en el màster d’Enginyeria Nuclear i promoure que esdevingui
titulació oficial (en lloc de titulació pròpia de la UPC).
Participar com a institut en la possible reformulació del màster d’Enginyeria en
Energia. Si escau, reforçar la presència de l’Institut en altres màsters en els àmbits de
recerca de l’Institut.
Actuacions per a millorar la demanda d’estudiants dels màsters en que participa l’INTE.
Polítiques d’ajuts per a realitzar projectes de màster (propostes de màster, càtedra
Argos).

Objectiu 2.2: Participar en docència de postgrau i de formació continuada en els
àmbits d’expertesa de l’INTE.
L’INTE ha demostrat la seva vàlua en les activitats docents que desenvolupa
actualment, pel que es vol continuar amb aquesta línia així com valorar l’interès
d’ampliar noves ofertes formatives. Les activitats que es proposen són:
Participació en docència de postgrau, especialment pel que fa als cursos de supervisors
i operadors d’instal·lacions radioactives i al curs de postgrau de Gas Natural, tot
garantint la presència de suficient personal qualificat per a participar en les diverses
activitats formatives.
Participació en noves activitats formatives i preparació de cursos ad hoc.
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Persones

Tot i que en el cas de l’Institut bona part del seu personal PAS té contractes que
s’autofinancen amb els propis convenis i serveis, l’actual situació de fortes restriccions
econòmiques fa que no es prevegui cap increment de plantilla en els propers anys, ans
al contrari, poden haver-hi dificultats per cobrir vacants de jubilació i permisos de
maternitat/paternitat. Tampoc no està clara la promoció del PDI i PAS. Caldrà revisar
l’organització interna i la dels laboratoris de l’INTE així com el perfil professional dels
seus membres per tal de facilitar el desenvolupament dels objectius i les activitats
recollides en aquest pla estratègic.

Objectiu 3.1: Identificar i analitzar les necessitats de personal de l’INTE.
Activitats proposades:
Revisar les necessitats de personal i propostes d’adaptació dels perfils.
Treballar per mantenir les places de jubilació de la investigadora Isabel Vallés i
l’administrativa M. Carmen Riverola.
Actuar, d’acord amb les possibilitats del l’INTE, en la conciliació de la vida familiar i
laboral.

Objectiu 3.2: Facilitar i promoure la formació i la seguretat dels membres de l’Institut
per millorar-ne les seves condicions i la seva preparació tècnica i professional.
Activitats proposades:
Identificar les possibles necessitats formatives del PAS. Elaboració de propostes anuals
de cofinançament per completar els ajuts de formació interna de la UPC i el pla de
formació per al personal dels laboratoris acreditats de l’INTE.
Col·laborar en el pla de seguretat i salut laboral de la UPC i en la seva aplicació a les
instal·lacions i activitats de l’INTE .
Realitzar el control dosimètric del personal i de les àrees d’interès.
Organitzar cursos de formació continuada en protecció radiològica.
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Desenvolupar una política d’ajut a la sortida professional dels estudiants i becaris.

Objectiu 3.3: Mantenir i reforçar la comunicació interna de l’INTE per a propiciar una
major implicació i cohesió de les persones.
Activitats proposades:
Organització de sessions de presentació de l’INTE i de la UPC per a les noves
incorporacions.
Organització de reunions periòdiques per a cadascun dels programes.
Organització de sessions científiques periòdiques per a compartir els coneixements
inter- i intra-programes.
Realització d’una jornada anual de recerca de l’Institut.
Publicació periòdica del butlletí intern “Inteletter”.
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Organització i infraestructures

L’INTE té una organització sòlida i consolidada i espais adequats per dur a terme les
seves activitats, excepte pel projecte microtró. Es preveu que el reglament intern de
l’Institut canviï arran dels nous estatuts de la UPC, cosa que pot significar alguns canvis
en la seva estructura (adscripció de PDI, elecció de director...). Pel que fa a les
infraestructures, l’INTE ha rehabilitat de manera recent els seus espais (edificis C i C’),
amb la conseqüent millora de les seves instal·lacions. El nou horitzó que es planteja ara
és el projecte del nou Campus del Besòs.

Objectiu 4.1: Preparar l’adaptació de l’estructura organitzativa de l’INTE en
consonància amb els canvis que es produiran al seu entorn.
Activitats proposades:
Assegurar el bon funcionament de l’Institut i la seva organització en el marc dels nous
estatuts de la UPC.
Decidir i organitzar la transició al laboratori LARA arran dels importants canvis de
personal que es preveuen.
Organitzar els serveis administratius arran de la jubilació de M. Carmen Riverola.
Vetllar pel compliment de les bones pràctiques i del codi ètic de l’Institut.

Objectiu 4.2: Preparar la distribució i adaptació dels espais en el marc de les
oportunitats que el Campus del Besòs pugui oferir.
Activitats proposades:
Definir amb precisió les necessitats i característiques dels espais de l’INTE al Campus
del Besòs.
Fer un seguiment atent del desenvolupament del Campus del Besòs, incloent el
projecte microtró.
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Objectiu 4.3: Optimitzar la gestió de recursos econòmics. Assegurar un elevat nivell
d’autofinançament.
Activitats proposades:
Mantenir la transparència en els comptes de l’Institut, recollits a les memòries anuals.
Mantenir l’overhead intern a tots els projectes, serveis i convenis per dur a terme les
polítiques internes de l’Institut, segons els acords establerts.
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Projecció externa

L’INTE ha d’estar present al món, per això darrerament s’ha fet un nou web, que ha de
servir de punt d’informació i accés a l’Institut. A més, cal difondre les activitats que
duen a terme els membres de l’INTE no només amb publicacions en revistes indexades
de prestigi, informes, patents, etc. sinó també participant en congressos, fòrums,
conferències i altres activitats de difusió.

Objectiu 5.1: Impulsar la visibilitat de l'Institut.
Activitats proposades:
Propiciar les activitats de difusió de l’Institut per part dels seus membres, cosa que
inclou la participació en comitès de congressos, participació en mitjans de
comunicació, fòrums, conferències, etc.
Propiciar l’aparició de les activitats dutes a terme a l’INTE en revistes sectorials, la
revista de la UPC i altres publicacions.
Mantenir viu i dinàmic el web de l’INTE.

Objectiu 5.2: Mantenir els contactes i col·laboracions amb altres universitats i
institucions.
Activitats proposades:
Propiciar les iniciatives dels membres de l’Institut per a establir aliances i
col·laboracions.
Signar convenis marc amb institucions amb finalitats de recerca i/o docència
(necessaris per fomentar les col·laboracions en el marc dels programes de doctorat,
afavorint així l’avaluació dels mateixos).
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1. Indicadors per a l’eix de la recerca, la transferència de resultats i el doctorat
Inici(1)

2012

2013

2014

2015

43(2)

44

45

46

47

Articles publicats a revistes internacionals indexades

20

20

22

22

24

Cites acumulades per PDI

80

84

88

92

96

Patents

0

1

0

0

1

%PDI en Grup Recerca Consolidat GenCat

75

75

75

85

85

Ingressos (kEUR) de convenis i serveis per PDI
Objectiu 1.2: Fomentar la
generació de recursos a través de
Ingressos (kEUR) de finançament públic per PDI
projectes i serveis.

31

31

32

32

35

7

7

12

12

12

Tesis llegides

1

2

2

2

2

Estudiants amb finançament

4

4

4

5

5

Beques postdoc

1

1

1

1

1

Mencions de programa de qualitat

2

2

2

2

2

Mesos de mobilitat d’estudiants

21

20

20

20

20

Objectius

Indicadors
PAR1 per PDI

Objectiu 1.1: Fomentar la
generació de coneixement i
augmentar la capacitat de
producció científica

Objectiu 1.3: Impulsar els
programes de doctorat en els
quals participa l’INTE.

(1) En el punt de partida s’utilitzen dades provisionals del 2011

(2) Dades del 2010, font: DRAC
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2. Indicadors per a l’eix dels ensenyaments
Objectius

Inici

2012

2013

2014

2015

Accions per a impulsar l’especialitat sobre eficiència
energètica en el master d’eng. Energia

2

3

4

1

-

Accions per a impulsar el reconeixement com a oficial
del master d’eng. nuclear

2

3

-

-

-

69

70

75

75

75

42

43

45

45

45

7

7

8

8

9

Mitjana dels resultats de les enquestes de satisfacció
dels estudiants en les assignatures impartides per PDI

3,2

3,2

3,2

3,4

3,4

Percentatge del PDI implicat en altres activitats
formatives

56

56

58

58

60

6

4

4

5

5

3,2

3,2

3,2

3,4

3,4

Indicadors

Percentatge de PDI que participa en masters oficials
Objectiu 2.1:
Consolidar la participació de l’INTE
en màsters oficials
ECTS impartits per membres de l’INTE en masters
oficials
Nombre de projectes de master dirigits per PDI de
l’INTE

Objectiu 2.2: Participar en altra
docència de postgrau i de
formació continuada, en els
àmbits d’expertesa de l’INTE.

Nombre d’activitats formatives
Mitjana dels resultats de les enquestes de satisfacció
dels estudiants en les assignatures impartides per PDI
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3. Indicadors per a l’eix de les persones
Objectius
Objectiu 3.2: Facilitar i promoure
la formació i la seguretat dels
membres de l’Institut per a
millorar-ne la seves condicions i la
seva preparació tècnica i
professional.
Objectiu 3.3: Mantenir i reforçar la
comunicació interna de l’INTE per
a propiciar una major implicació i
cohesió de les persones.

Objectiu 3.1: Identificar i analitzar
les necessitats de personal de
l’INTE.

Inici

2012

2013

2014

2015

Nombre d’accions de millora de la seguretat de les
persones.

1

2

1

2

2

Nombre d’ajuts interns per a la mobilitat d’estudiants

6

6

7

7

7

Setmanes de mobilitat del PDI/any (>1 setmana)

11

10

10

10

10

Nombre d’ajuts a les necessitats formatives del PAS

2

2

3

3

3

Sessions de presentació de l’INTE i la UPC per a les
noves incorporacions/any

0

1

1

1

1

Nombre mínim de reunions periòdiques per a cada
programa

2

2

2

2

2

Nombre de números d’una revista de comunicació
interna (Inteletter)

8

10

10

10

10

Accions per a adequar la plantilla disponible a les
necessitats de l’INTE.

1

2

1

1

1

Actuacions en la conciliació de la vida familiar i
laboral

2

2

2

2

2

Indicadors
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4. Indicadors per a l’eix de l’organització i de les infraestructures
Inici

2012

2013

2014

2015

3

2

2

1

1

2(2)

2

2

3

3

4

2

2

2

2

Percentatge dels ingressos de serveis i convenis
destinats a la política general de l’INTE

13

13

14

14

14

Nombre d’accions per a adequar les despeses en
inversions i personal

2

2

2

2

2

Nombre de nous projectes de recerca amb
finançament específic.

6

5

5

6

6

Objectius

Indicadors

Objectiu 4.1: Preparar l’adaptació
de l’estructura organitzativa de
l’INTE en consonància amb els
canvis que es produiran al seu
entorn.

Actuacions realitzades per a optimitzar l’estructura
organitzativa de l’INTE
Nombre de programes de recerca amb PAR/EDP i
PATT/EDP, superior a la mitjana de la UPC

Objectiu 4.2: Preparar la
Nombre d’accions per a l’adequació dels espais
distribució i adaptació dels espais disponibles, propostes i seguiment dels espais del
en el marc de les oportunitats que Campus del Besòs.
el Campus del Besòs pugui oferir.

Objectiu 4.3: Optimitzar la gestió
de recursos econòmics. Assegurar
un elevat nivell
d’autofinançament.
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5. Indicadors per a l’eix de la projecció externa, les aliances i el servei a la societat
Objectius

Objectiu 5.1: Impulsar la visibilitat
de l'Institut.

Objectiu 5.2: Augmentar els
contactes i col·laboracions amb
altres universitats i institucions.

Inici

2012

2013

2014

2015

Nombre de congressos i reunions científiques
internacionals

32

30

30

35

35

Participació en comitès i organització de congressos

7

4

4

5

5

Nombre d’activitats de difusió en mitjans de
comunicació

26

15

15

15

15

Nombre de fòrums, conferències, etc

21

12

12

14

14

Nombre de convenis marc amb institucions signats
amb finalitats de recerca i/o docència

7

7

8

8

9

Indicadors
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