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Plans estratPlans estratèègics de Gergics de Gerèènciancia

�� Els diferents plans estratEls diferents plans estratèègics de la Gergics de la Gerèència (2005ncia (2005--2008, 2008, 
20092009--2010, 20122010, 2012--2014) tenen en com2014) tenen en comúú determinats determinats 
objectius, entre altres: millorar la qualitat i potenciar les objectius, entre altres: millorar la qualitat i potenciar les 
persones.persones.

�� Es va optar per incorporar tEs va optar per incorporar tèècniques que permetin valorar cniques que permetin valorar 
elements qualitatius en lelements qualitatius en l’’activitat laboral diactivitat laboral diàària: avaluaciria: avaluacióó
per competper competèències. ncies. 
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PROCPROCÉÉS S 

�� LL’’any 2006 es constitueix la Comissiany 2006 es constitueix la Comissióó Assessora de Recursos Assessora de Recursos 
Humans (CARHU)Humans (CARHU)

�� LL’’any 2007 es realitza a tot el personal dany 2007 es realitza a tot el personal d’’administraciadministracióó i serveis i serveis 
una enquesta per determinar el clima laboral. Suna enquesta per determinar el clima laboral. S’’extreu una extreu una 
conclusiconclusióó, la necessitat d, la necessitat d’’avaluar lavaluar l’’acompliment i la qualitat a la acompliment i la qualitat a la 
feina. feina. 

�� LL’’any 2008, sany 2008, s’’aprova laprova l’’Acord normatiu 8582/2008, pel qual Acord normatiu 8582/2008, pel qual 
ss’’aprova laprova l’’ordre de funcions dels diferents cossos i escales del ordre de funcions dels diferents cossos i escales del 
personal funcionari de la UIB. Se determinen:personal funcionari de la UIB. Se determinen:
-- DefiniciDefinicióó de les funcions de les funcions 
-- DefiniciDefinicióó de les competde les competèències i habilitats clau segons nivells de ncies i habilitats clau segons nivells de 

responsabilitat. responsabilitat. 
-- Inventari i definiciInventari i definicióó de les competde les competèències i habilitats clau. ncies i habilitats clau. 
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APROVACIAPROVACIÓÓ DEL PROJECTE DDEL PROJECTE D’’AVALUACIAVALUACIÓÓ
PER COMPETPER COMPETÈÈNCIESNCIES

�� Un cop aprovat el projecte dUn cop aprovat el projecte d’’avaluaciavaluacióó per competper competèències  ncies  
(juny 2008), es procedeix a: (juny 2008), es procedeix a: 

-- Elegir el sistema avaluaciElegir el sistema avaluacióó 270270ºº..

-- Crear una aplicaciCrear una aplicacióó informinformààtica per dur endavant el projecte tica per dur endavant el projecte 
amb total seguretat i confidencialitat.amb total seguretat i confidencialitat.

-- Planificar sessions de formaciPlanificar sessions de formacióó per el PAS. Explicar el projecte. per el PAS. Explicar el projecte. 
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IncorporaciIncorporacióó de lde l’’avaluaciavaluacióó a un proca un procéés s 
de promocide promocióó

�� El dia 17 de novembre de 2009, se va aprovar a lEl dia 17 de novembre de 2009, se va aprovar a l’’Acord Acord 
normatiu per regular el procediment de convocatòria de normatiu per regular el procediment de convocatòria de 
carrera horitzontal del PAScarrera horitzontal del PAS

�� El mes de gener de 2010 es va publicar la primera El mes de gener de 2010 es va publicar la primera 
convocatòria de carrera horitzontal administrativa. El convocatòria de carrera horitzontal administrativa. El 
nombre de promocions que se varen oferir foren 29. nombre de promocions que se varen oferir foren 29. 
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Primer Primer procprocéés ds d’’avaluaciavaluacióó per per 
competcompetèènciesncies, , any any 20102010

�� Carrera horitzontal:Carrera horitzontal:

�� persones avaluades:75persones avaluades:75

�� Avaluadors: 514Avaluadors: 514

�� Total enquestes llanTotal enquestes llanççades (contestades o no): 592ades (contestades o no): 592

�� Enquestes rebutjades:78Enquestes rebutjades:78
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AvaluaciAvaluacióó a tot PASa tot PAS

�� La major part de les avaluacions per competLa major part de les avaluacions per competèències ncies 
ss’’han dut a terme entre el mes de gener de 2011 al han dut a terme entre el mes de gener de 2011 al 
mes de maig 2013, mes de maig 2013, 

�� El criteri que sEl criteri que s’’ha seguit per fer les avaluacions ha ha seguit per fer les avaluacions ha 
estat per unitats administratives. La gerestat per unitats administratives. La gerèència va ncia va 
demanar els responsables de les diferents unitats demanar els responsables de les diferents unitats 
administratives el peradministratives el perííode mode méés adequat per dur a s adequat per dur a 
terme lterme l’’avaluaciavaluacióó del seu personal, per evitar que del seu personal, per evitar que 
coincideixi amb una punta de feina del propi servei.coincideixi amb una punta de feina del propi servei.
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A qui sA qui s’’ha avaluat?ha avaluat?

�� a)  El personal funcionari de carrera, a excepcia)  El personal funcionari de carrera, a excepcióó
dd’’aquells funcionaris que varen participar al procaquells funcionaris que varen participar al procéés de s de 
carrera horitzontal de lcarrera horitzontal de l’’any 2010. any 2010. 

�� b)  El personal funcionari interb)  El personal funcionari interíí que ocupa una plaque ocupa una plaçça a 
dd’’estructura. estructura. 

�� c)  El personal funcionari interc)  El personal funcionari interíí que tque téé un nomenament un nomenament 
per desenvolupar programes temporals. per desenvolupar programes temporals. 
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ProcProcééss

�� NNúúmero total de persones avaluades: 437mero total de persones avaluades: 437

�� NNúúmero total de persones avaluadores : 2488mero total de persones avaluadores : 2488

�� Total enquestes llanTotal enquestes llanççades (contestades o no): 2885ades (contestades o no): 2885

�� NNúúmero dmero d’’enquestes rebutjades: 397enquestes rebutjades: 397

�� Enquestes que sEnquestes que s’’han llenhan llenççat mat méés ds d’’una vegada: 27una vegada: 27
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Punts fortsPunts forts

�� SS’’ha aconseguit que els caps parlin amb cadascun dels seus ha aconseguit que els caps parlin amb cadascun dels seus 
colcol··laboradors, la gran majoria ho ha valorat molt laboradors, la gran majoria ho ha valorat molt 
positivamentpositivament

�� De 443 empleats, sDe 443 empleats, s’’ha avaluat  a 396 (89,39%), 32 han ha avaluat  a 396 (89,39%), 32 han 
quedat incompletes (baixes IT, incompletes, etc. 7,22%) i quedat incompletes (baixes IT, incompletes, etc. 7,22%) i 
15 persones que no han volgut participar (3,38%)15 persones que no han volgut participar (3,38%)
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PUNTS FORTSPUNTS FORTS DETECTATS DURANT EL PROCDETECTATS DURANT EL PROCÈÈS DS D’’AVALUACIAVALUACIÓÓ PER PER 

COMPETCOMPETÈÈNCIESNCIES

�� Hem incorporat a lHem incorporat a l’’expedient administratiu un nou valor, expedient administratiu un nou valor, 
éés una mesura qualitativa de la feinas una mesura qualitativa de la feina

�� TambTambéé ha servit per fer una reflexiha servit per fer una reflexióó sobre lsobre l’’estructura de la estructura de la 
organitzaciorganitzacióó

�� Tot el personal ha fet una reflexiTot el personal ha fet una reflexióó sobre la feina que es fa sobre la feina que es fa 
al seu servei o unitatal seu servei o unitat
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PUNTS FEBLES DETECTATS DURANT EL PROCPUNTS FEBLES DETECTATS DURANT EL PROCÈÈS DS D’’AVALUACIAVALUACIÓÓ

PER COMPETPER COMPETÈÈNCIESNCIES

�� AnAnààlisi de les preguntes que han estat problemlisi de les preguntes que han estat problemààtiques tiques 
amb poc amb poc ííndex de respostandex de resposta

�� SS’’ha detectat una manca de competha detectat una manca de competèències tncies tèècniques, cniques, 
sobre tot per aquells llocs de feina dels cossos especsobre tot per aquells llocs de feina dels cossos especíífics fics 
(CTI, personal de laboratori, Edicions UIB, etc.), (CTI, personal de laboratori, Edicions UIB, etc.), 
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PUNTS FEBLES DETECTATS DURANT EL PROCPUNTS FEBLES DETECTATS DURANT EL PROCÈÈS S 
DD’’AVALUACIAVALUACIÓÓ PER COMPETPER COMPETÈÈNCIESNCIES

�� SS’’ha de revisar el sistema numha de revisar el sistema numèèric dric d’’avaluaciavaluacióó de les de les 
preguntes, lpreguntes, l’’actual sistema estactual sistema estàà massa relacionat amb el massa relacionat amb el 
sistema de puntuacisistema de puntuacióó escolar escolar 

�� Les unitats o serveis petits no poden mantenir el mateix Les unitats o serveis petits no poden mantenir el mateix 
nombre dnombre d’’avaluadors, savaluadors, s’’ha d'adaptar el sistemaha d'adaptar el sistema
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PUNTS FEBLES DETECTATS DURANT EL PROCPUNTS FEBLES DETECTATS DURANT EL PROCÈÈS S 
DD’’AVALUACIAVALUACIÓÓ PER COMPETPER COMPETÈÈNCIESNCIES

�� SS’’ha dha d’’analitzar el pes de lanalitzar el pes de l’’avaluaciavaluacióó del superior i de ldel superior i de l’’
autoavaluat autoavaluat 

�� Lluitar contra la resistLluitar contra la resistèència de les persones als nous ncia de les persones als nous 
processosprocessos
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CamCamíí per ferper fer

�� Incorporar lIncorporar l’’avaluaciavaluacióó per competper competèències a altres processos:ncies a altres processos:

�� Definir un model que permeti fer avaluaciDefinir un model que permeti fer avaluacióó del rendimentdel rendiment

�� Model de carrera professional: progressiModel de carrera professional: progressióó lligada a mòduls lligada a mòduls 
retribucions complementretribucions complementààries.ries.

�� Oferir accions formatives per millorar competOferir accions formatives per millorar competèènciesncies
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