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Motivació 

Segons el que disposa l’article 7. Gestió de riscos de la Política de seguretat de la                
informació de la Universitat Jaume I, la Universitat ha de gestionar i protegir els actius               
TI d’informació i de sistemes de l’organització que són necessaris per a la missió de la                
Universitat, per a garantir el nivell de servei requerit. 
S’entén per actiu TI qualsevol recurs del sistema d’informació o relacionat amb aquest,             
necessari perquè l’organització funcione correctament i assolisca els objectius         
proposats. 
Les mesures de protecció que s’han d’aplicar als actius TI seran les que ens garantiran               
un nivell adequat de servei i asseguraran la disponibilitat, la integritat, la            
confidencialitat, l’autenticitat i la traçabilitat de cada un dels actius.  
Així mateix, la política indicarà quines estructures participen i quines responsabilitats es            
tenen sobre els actius TI.  
Segons la disposició addicional primera de desenvolupament de la política, el conjunt            
dels actius, de les disposicions necessàries que junt amb el sistema de gestió de la               
seguretat de la informació els regulen, de les estructures previstes i de les pràctiques que               
s’apliquen en la seua gestió, conformarà el marc de govern de bones pràctiques en la               
gestió del procés tecnològic TI en la Universitat, que caldrà publicar i es mantindrà              
actualitzat. 

Segons el que disposa l’article 7.5, el model de govern de les TI de l’UJI, ha de                 
descriure, entre altres, totes les fases del cicle de vida de les aplicacions i els serveis i                 
sistemes que donen suport al tractament de la informació; incloent-hi l’anàlisi i la gestió              
de riscos de qualsevol iniciativa, tant en la fase d’aprovació com en la d’acceptació de               
les aplicacions i els serveis i sistemes que donen suport al tractament de la informació. I                
haurà de mantindre un registre actualitzat del conjunt d’iniciatives en forma de cartera             
de projectes TI, així com de les disposicions administratives necessàries que           
garantisquen el cicle de vida dels actius i els seus tractaments, i que serà accessible a                
tota la comunitat d’usuaris i usuàries interns i externs. 

En l’actualitat, tots els convenis i contractes d’investigació, tots els treballs d’índole            
acadèmica i totes les contractacions menors o majors de la Universitat, passen per una              
fase de control d’actius. I en la mateixa mesura han de ser tractades totes les actuacions                
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tant tècniques com reguladores que es produïsquen, tal com es preveu en la política de               
seguretat, per a assegurar els actius TI de la Universitat. 
És per tot això que es necessita dissenyar un mecanisme de coordinació del procés de               
canvi dels actius de la Universitat, mesurant “l’impacte” de qualsevol decisió que es             
prenga en l’àmbit de les TI que puga afectar els actius i les disposicions que els regulen,                 
tant procediments com normatives, i que per tant han de ser tingudes en compte en el                
disseny de les actuacions que es deriven d’aquestes. D’altra banda, qualsevol decisió            
procedimental o norma que es dissenye haurà de ser avaluada quant a l’impacte que              
tindrà en els actius a protegir, per la qual cosa s’haurà d’enllaçar la mateixa gestió del                
cicle de vida dels actius amb les disposicions que els regulen. 

 

 

Sistemàtica 
Sovint, en l’àmbit de TI la impressió generalitzada sol ser la d’una pobra comprensió              
dels serveis i aplicacions disponibles en tota la institució, un desconeixement del catàleg             
d’aplicacions, la impressió de l’existència de serveis duplicats o superposats, així com            
aplicacions que no funcionen i no es mantenen, desconeixement de com transmetre la             
necessitat de noves aplicacions i serveis o plataformes tecnològiques de suport a noves             
formes de gestió, ensenyament, aprenentatge, investigació i publicació, confusió al          
voltant de les unitats de servei de tecnologia i qui és responsable de quines parts, la                
impressió de redundància d’informació en múltiples sistemes, la necessitat d’informar          
constantment sobre dades institucionals i la impressió de falta de suport en el lloc de               
treball en l’ús dels sistemes i aplicacions. 
A més, des de la mateixa organització es generen multitud d’iniciatives que necessiten             
la constant actualització de l’entorn d’infraestructura i l’adquisició i desenvolupament          
d’aplicatius, degudes al mateix compliment normatiu en TI, a l’estratègia de la            
institució, a l’adaptació als canvis normatius i als estàndards professionals reconeguts.           
Per aquests motius es fa necessària la col·laboració entre usuaris i usuàries per a facilitar               
la gestió de la innovació efectiva i de la taxa de canvis, que prioritze el treball en                 
projectes coneguts i potencie l’ús dels recursos disponibles de TI, la interconnexió de             
sistemes, la integritat de les dades, el suport per a l’administració de dades i la gestió del                 
risc assumible dels actius i de les inversions necessàries. 
És necessari, doncs, donar una visió holística dels serveis i necessitats tecnològiques de             
què es disposa, com s’ha de fer ús dels recursos disponibles i com s’han de gestionar i                 
coordinar els canvis necessaris. Per aquesta raó, des de l’any 1996 la Universitat             
desplega un Pla de Sistemes que li permet dotar-se d’unes eines i d’uns mètodes que li                
asseguren i ajuden a gestionar les TI d’acord amb les seues necessitats, i que estan               
recollits en les versions anteriors del marc tecnològic de la Universitat. 
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Així mateix, la Universitat participa des de l’any 2011, de forma voluntària, en el              
Projecte Pilot d’Autoavaluació de Govern TI de la CRUE-TIC, amb la intenció de             
valorar i adoptar les millors pràctiques reconegudes en gestió de TI.  
En l’últim informe d’EDUCAUSE de desembre de 2017 es proposa que les universitats             
incloguen en un document el conjunt d’eines que s’utilitzen per a la gestió i direcció de                
les TI, és el que han anomenat  “IT Governance Toolkit”.  
A l’UJI els últims anys s’han reestructurat les estructures de suport i les seues              
competències, i s’han desenvolupat i adoptat estàndards, metodologies, eines i bones           
pràctiques per a millorar el procés de gestió i d’incorporació de TI. Ara, tot això forma                
un conjunt d’eines que ens guia i ajuda a entendre i descriure com es governeu les TI a                  
l’UJI, i és a aquest conjunt al qual anomenarem marc de govern TI/SI o framework de                
govern TI.  
 

 

El framework de govern TI de l’UJI 
L’organització TI està formada per un conjunt de sistemàtiques i eines que de manera              
desglossada inclou: 

● Un conjunt d’òrgans de direcció i les seues responsabilitats, incloses en la            
política de seguretat 

● Un conjunt d’unitats de suport a les TI i les seues responsabilitats, incloses en la               
política de seguretat. 

● Un conjunt d’estructures de coordinació: Comissió de Seguretat Corporativa i          
Comissió Tècnica de Projectes, i les seues responsabilitats, incloses en la           
política de seguretat. 

● Un conjunt d’actius d’informació i sistemes que conformen el sistema de suport            
TI a la missió de la Universitat. 

● Un conjunt de procediments inclosos en el sistema de gestió de la seguretat de la               
informació, i regulades en la política de seguretat. 

● Una convocatòria administrativa anual d’una cartera de projectes TI, com a           
mecanisme de transparència en la gestió dels projectes TI i oberta a tota la              
comunitat. 

● Un conjunt de procediments automatitzats de gestió i coordinació d’iniciatives          
de TI, coneguts com Estudi d’Integració i Gestió d’Incidències (CAU). 

● Un conjunt de disposicions, procediments, normes i polítiques aplicades en          
l’àmbit TI. 

● Un framework d’eines de desenvolupament d’aplicacions TI. 
● Un procediment de valoració de l’impacte en els actius de tots els convenis i              

contractes d’investigació, de tots els treballs d’índole acadèmica i de totes les            
contractacions menors o majors de la Universitat. 
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● Un conjunt de referències basats en estàndards, eines i metodologies          

professionals reconeguts que ens guien en els processos d’actuació TI: ENS,           
ENI, COBIT 5.0 del ISACA, ITIL, KANBAN, SCRUM, TOGAF, SANDAS,          
JIRA PORTFOLIO, JIRA i Confluence, ISO 15504, ISO27001, ISO 38500, i           
ISO/IEC 12207 en els processos de maduració TI, Digital Competence          
Framework 2.0 i European e-Competence Framework (e-CF) per a la gestió de            
competències digitals, així com les pròpies de la gestió de la innovació            
institucional. 

 

És el fi últim del framework de govern TI la “maduració” de tots els elements que                
conformen el procés de TI de la institució, des de la seua descripció, gestió i canvi, fins                 
a la sensibilització i formació en l’ús d’aquests. 
 

Objecte 
El framework proposat, com a instrument de govern de l’UJI, tracta d’establir, d’una             
forma sistemàtica i d’acord amb els estàndards metodològics i bones pràctiques més            
estesos, els mecanismes per a la incorporació de solucions basades en l’ús de les noves               
tecnologies en la Universitat. 
L’objectiu central del framework de govern TI és ordenar, dirigir i alinear, seguint les              
directrius establides per la política de seguretat de la informació, el procés            
d’incorporació i canvi de productes i serveis de base tecnològica i satisfer les necessitats              
dels diferents processos de negoci que constitueixen l’activitat de la Universitat amb les             
solucions més adequades per a cada cas. Estableix, per tant, el posicionament tecnològic             
de TI/SI de l’UJI com a font d’avantatge competitiu, imatge i reputació. 
 

Àmbit d’aplicació 
S’aplicarà a totes les actuacions dirigides a incorporar, actualitzar o reglamentar           
solucions amb base tecnològica als processos de la Universitat.  
Contínuament es plantegen iniciatives que requereixen un suport tecnològic. Aquestes          
poden tenir un origen divers, sent les principals fonts les següents: 

● Sol·licituds d’incorporació de tecnologia en els processos de les diverses          
unitats. 

● Recomanacions de les comissions encarregades de promoure l’ús de         
determinades tecnologies. 

● Prestar suport al compliment dels plans estratègics institucional i de les           
unitats. 

● Innovació derivada de la mateixa evolució de la tecnologia i de les            
activitats de vigilància tecnològica i identificació de noves tecnologies. 

● Informes de necessitats derivades de la tasca de diagnòstic. 
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● Redisseny o reenginyeria de processos o adaptació a noves disposicions          

normatives. 

Totes aquestes impacten directament en el catàleg d’actius de la Universitat i és per tant               
necessari establir els mecanismes de coordinació i actuació clarament per a la            
col·laboració, l’eficiència i el suport de totes les unitats implicades. 
 

 

Mecanismes de coordinació i ús 
1. Estructura de suport i funcionament 

Les unitats implicades en el procés tecnològic TI/SI que compten amb personal de             
l’escala d’informàtica són: 

● El Servei d’Informàtica (SI) 
● L’Oficina d’Innovació i Auditoria TI (SENTIATU) (ficar nom) 
● La Unitat d’Anàlisi i Desenvolupament TI (UADTI) 
● El Centre d’Educació i Noves Tecnologies (CENT) 
● El Servei de Comunicació i Publicacions 
● Personal de suport de departaments 

Aquestes unitats, junt amb els responsables d’informació, sistema i seguretat descrits en            
la política de seguretat de la informació, com a responsables directes dels actius TI,              
constituiran el conjunt d’agents implicats en el procés. 
La coordinació amb la resta d’estructures universitàries queda establida per la           
pertinença a aquestes dels participants en el procés: Consell de Direcció, Consell de             
Govern, Comissió d’Assumptes Econòmics i Informàtica, etc. 
Tot el procés serà coordinat pel Comitè de Seguretat Corporatiu, que funcionarà atenent             
el que disposa la política de seguretat, com una comissió d’estratègia tecnològica que,             
seguint les línies marcades per les línies estratègiques institucionals i els òrgans de             
govern, tindrà la capacitat per a establir la prioritat dels projectes, resoldre els             
problemes que es puguen plantejar i dotar dels recursos necessaris en funció dels             
objectius estratègics de la institució i dels projectes institucionals que es consideren            
rellevants en cada moment, salvaguardant el catàleg d’actius TI tal com disposa. 
Les iniciatives que es generen, formulades com a propostes de projecte, seran estudiades             
per la Comissió Tècnica de Projectes, encarregada de valorar la viabilitat i oportunitat             
tecnològica dels projectes, de plantejar les necessitats de recursos, analitzar les           
possibilitats d’integració amb altres sistemes i estimar un cost econòmic i temporal            
d’aquests. 
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2. Esquema del Funcionament 

 

3. Competències de les unitats de suport TI 
En el registre de gestió de recursos humans sobre “Competències i Funcions PAS” estan              
recollides les funcions i competències actuals de les unitats de suport TI. 

4. Funcionament de la Comissió de Seguretat Corporativa 
Aquesta descrita en la política de seguretat de la informació. 

Té la missió d’ordenar, coordinar, dirigir i fixar les línies d’actuació prioritàries en             
matèria d’innovació tecnològica i d’actuar com a ens de decisió en les polítiques de              
seguretat i la resta de qüestions que requerisquen una aprovació formal i que no siga               
necessari sotmetre a la consideració del Consell de Direcció. 

En el cas que hi haja dubtes sobre l’interès d’alguna proposta, s’hauria de plantejar en el                
si de la Comissió de Direcció. 
De les seues reunions s’alçarà acta i s’informarà dels acords presos als integrants de la               
Comissió Tècnica, que s’encarregaran de l’aplicació de les seues directrius als projectes            
concrets. 

5. Funcionament de la Comissió Tècnica de Projectes 
Està descrita en la política de seguretat de la informació. 
La Comissió porta en funcionament des de l’any 2003. En les reunions preliminars de              
16 de juliol i 22 d’octubre de 2003 es va debatre i va acordar una estructura de les                  
reunions adaptada al cicle de vida dels projectes i a l’anàlisi d’impacte en els actius TI,                
que es concreta en: 

● Aprovació de l’acta de la sessió anterior. 
● Temes a discutir i incidències del servei. 
● Qüestions relacionades amb la seguretat: 
● Incidents de seguretat (derivats de les auditories). 
● CAU de seguretat. 
● Aprovació de noves iniciatives. 
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● Compres i contractacions. 
● Seguiment de projectes. 
● Torn obert de paraules. 

En l’apartat de discussió es comentaran aquelles coses que encara no estan formulades             
com a proposta d’iniciativa ni com a projecte, i s’analitzarà si poden ser d’interès per a                
l’organització. Les qüestions que siguen interessants s’encarregaran a algú perquè          
elabore la proposta d’iniciativa de manera que puga ser valorada amb major informació             
i es valorarà l’impacte en l’organització en la següent reunió. Ha de quedar clar qui és                
l’encarregat de fer la proposta. 
En l’apartat d’aprovació els que presenten les propostes justificaran el seu interès i             
l’impacte en l’organització. Si els projectes són aprovats serà necessari, a més, fixar la              
prioritat, la persona responsable i plantejar l’equip de treball.  
Totes les propostes se sol·licitaran a través del SPI- Estudi d’Integració. 
L’Estudi d’Integració consta de les fases següents: 

- Sol·licitud. Firmada pel promotor o promotora de la proposta d’iniciativa. 
- Aprovació formal per o per la responsable funcional del promotor o promotora. 
- Estudi de viabilitat o valoració de l’impacte. La CTP estudia l’impacte de la             

proposta quant a actius implicats, recursos, integració en el sistema i en els             
projectes actuals, prioritat i disseny, i l’assigna a un responsable tècnic. Enllaç            
amb el sistema JIRA de gestió de projectes, tenint en compte que una proposta              
pot donar lloc a diversos projectes o a la integració en parts de projectes en               
marxa. 

- Fases d’execució de la proposta entre tècnics de les unitats de suport TI. 
- Fase d’homologació del resultat final. Es necessita l’aprovació dels productes o           

serveis per part del promotor o promotora, després entra en producció. 
- Fase de tancament del projecte. S’auditen les mesures de seguretat i servei            

previstes en l’impacte inicial com a garantia de qualitat. 
- Es tanca la proposta. 

 

Diagrama de la gestió d’una proposta d’Estudi d’Integració 
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En el cas que hi haja dubtes entorn de l’interès d’alguna proposta se li plantejarà a la                 
Comissió de Seguretat Corporativa. 
Els informes de seguiment serviran per a coordinar la utilització dels recursos i             
replantejar les prioritats assignades a cada un d’aquests.  
De les seues reunions s’alçarà acta, que es posarà a disposició de la Comissió de               
Seguretat Corporativa. 

Bones pràctiques 
1. Actius d’informació i sistemes. Gestió de riscos. 

El conjunt d’actius TI i dels seus riscos associats estan descrits i modelitzats en el               
Sistema SANDAS GRC, i es gestionen d’acord amb l’establit en la política de seguretat. 

2. Cartera de projectes TI 
La gestió de projectes està basada en la gestió de propostes de canvi, que són               
sol·licitades mitjançant el formulari d’Estudi d’Integració, que després d’estudiar         
l’impacte dóna lloc a la formulació d’una solució a la proposta i aquesta pot donar lloc a                 
un projecte, a diversos, i a la interdependència amb altres. Tots aquests, una vegada              
aprovats, són donats d’alta en l’eina institucional de gestió operativa de projectes JIRA i              
han de ser gestionats d’acord amb el que estableix el framework de desenvolupament de              
l’UJI i finalitzats d’acord amb el tancament previst en el cicle de vida dels estudis               
d’integració.  
Per tant, la cartera de projectes estarà conformada per les iniciatives aprovades i per les               
periòdiques, o siga, projectes de manteniment anual. 
Anualment es realitzarà una convocatòria administrativa anual d’una cartera de          
projectes TI oberta a tota la comunitat com a mecanisme de transparència en la gestió               
d’actius TI. 
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3. Framework de desenvolupament d’aplicacions TI 

Des de la seua creació, la Universitat Jaume I ha apostat pel desenvolupament             
d’aplicacions pròpies amb l’objectiu de disposar d’un ERP integrat i basat en la dada              
única dissenyada a mida de les necessitats dels processos interns UJI, que s’adapte als              
grans canvis que se sol·liciten i que permeta l’explotació institucional d’informació. És            
per això que l’UJI ha dissenyat un framework de desenvolupament compost per un             
conjunt d’eines que ens permeta garantir la qualitat i el compliment dels estàndards de              
referència. 

4. Disposicions reglamentàries 
- SGSI 
- http://www.uji.es/organs/ouag/sg/docs/politiques/gen/resum/ 
- http://www.uji.es/serveis/si/serveis/normativa/ 
- Framework de desenvolupament de l’UJI. 

 

5. Estàndards professionals 
- Per a dur a terme qualsevol de les activitats és necessari assegurar les             

competències i habilitats dels distints equips de treball, és per això que s’han             
seleccionat un conjunt de referències basades en estàndards, eines i          
metodologies professionals internacionalment reconeguts en el seu camp        
d’actuació, i que guien o motiven les activitats diàries de TI: COBIT, ITIL,             
KANBAN, SCRUM, TOGAF, ISO 15504, ISO27001, ISO 38500, ISO/IEC         
12207, i DIGCOMP, així com les pròpies de la gestió de la innovació. 

 

6. Eines utilitzades 
- Atlassian JIRA, Confluence i Portfolio. 
- SANDAS GRC 
- SPI- Estudi d’Integració 

Relacionada amb  

● La seguretat en operacions SGSI-P-12-01 Gestió de canvis d’infraestructura 
●  

Disposició addicional 

Aquesta versió substitueix les anteriors.  
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ANNEXOS 
 

Sistema de Gestió de la Seguretat de la Informació 
Context  

● SGSI-PS-01 Context de la Universitat Jaume I 
● SGSI-PS-02 Política de Seguretat de la Informació 

Polítiques de seguretat 

● SGSI-P-05-01 Revisió i avaluació de la política de seguretat 
● SGSI-P-05-02 Tractament de la documentació 

Aspectes organitzatius 

● SGSI-P-06-01 Assignació de responsabilitats 
Seguretat lligada als recursos humans 

● SGSI-P-07-01 Gestió del personal i formació 
Gestió d’actius 

● SGSI-P-08-01 Inventari revisió i classificació d’actius 
● SGSI-P-08-02 Anàlisi periòdic de riscos 
● SGSI-P-08-03 Classificació i tractament de la informació 
● SGSI-P-08-04 Gestió de suports 
● SGSI-P-08-05 Neteja de documents 

Control d’accessos 

● SGSI-P-09-01 Identificació i autenticació d’usuaris 
● SGSI-P-09-02 Controls d’accés lògic 
● SGSI-P-09-03 Usuaris genèrics, usuaris administradors compartits 

Xifrat 

● SGSI-P-10-01 Política de seguretat criptogràfica 
Seguretat física i ambiental 

● SGSI-P-11-01 Gestió seguretat física i de l’entorn 
● SGSI-P-11-02 Videovigilància 

Seguretat en operacions 

● SGSI-P-12-01 Gestió de canvis d’infraestructura 
● SGSI-P-12-02 Còpies de respatler i restauració 
● SGSI-P-12-03 Gestió de registres 
● SGSI-P-12-04 Configuració de la seguretat: bastionatge de sistemes 
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GERÈNCIA 

 Marc de govern de bones pràctiques      
en la gestió del procés tecnològic en       
la Universitat 

 

 
Seguretat en les comunicacions 

● SGSI-P-13-03 Intercanvi d’informació 
Adquisició, desenvolupament i manteniment dels SI 

● SGSI-P-14-01 Control de programari extern 
● SGSI-P-14-02 Control del disseny d’aplicacions 
● SGSI-P-14-03 Especificacions de requeriments de seguretat 
● SGSI-P-14-04 Control de sistemes en operació 
● SGSI-P-14-05 Calibratge 
● SGSI-P-14-06 No Conformitats Accions Correctives i Preventives 
● SGSI-P-14-07 Manteniment i millora de la seguretat 

Relacions amb proveïdors 

● SGSI-P-15-01 Gestió de serveis externs 
Gestió d’incidents 

● SGSI-P-16-01 Procediment de gestió d’incidents de seguretat 
● SGSI-P-16-03 Procediments SPI 

Gestió de la continuïtat del negoci 

● SGSI-P-17-01 Gestió de la continuïtat del negoci 
Compliment 

● SGSI-P-18-01 Revisió de compliment de legislació 
● SGSI-P-18-02 Auditoria interna 
● SGSI-P-18-03 Auditoria independent 
● SGSI-P-18-04 Auditories tècniques 
● SGSI-P-18-05 Auditoria LOPD 

ANNEXOS 
● SGSI-ANEXO-01 Definicions 
● SGSI-ANEXO-02 Referències 
● SGSI-ANEXO-03 Objectius de seguretat 
● SGSI-ANEXO-04 Catàleg d’indicadors 
● SGSI-ANEXO-05 Plans d’Auditoria 
● SGSI-ANEXO-06 Instruccions tècniques de seguretat i guies de seguretat 
● SGSI-ANEXO-07 Declaracions d’aplicabilitat 
● SGSI-ANEXO-08 AWS Security Whitepaper 
● SGSI-ANEXO-10 Autoritzacions d’accés al portal CCN-CERT  
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