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A) Fase de planificació i aprovació 

1) A partir dels objectius generals de Gerència, el cap, amb el suport de la CGQ, 

emplenarà la plantilla Excel amb la planificació dels objectius del segon semestre de 

2022, seguint les indicacions marcades als tallers formatius que s’han impartit al llarg del 

mes de maig. 

2) L’Excel emplenat pel cap ha de ser consensuat entre tots els membres de la unitat, ja 

que aquests hauran d’adequar la seva actuació a l’acompliment dels objectius i de les 

tasques planificades. 

3) Abans del 13 de juny, el cap o responsable ha de fer arribar la plantilla emplenada a 

<sequa@uib.es> (encara sense signar i sense passar a PDF), perquè el SEQUA en faci la 

revisió tècnica. 

4) El SEQUA revisarà la plantilla Excel emplenada, i poden passar dues coses: 

a) Que es detecti alguna mancança o modificació a fer a la planificació 

presentada. En aquest cas, el SEQUA ho comunicarà per correu electrònic al cap 

perquè resolgui la mancança. Aleshores el cap disposarà d’un màxim de sis dies 

naturals des de l’enviament del correu per resoldre-la i enviar la planificació de 

nou al SEQUA. 

b) Que la planificació sigui correcta. 

5) Després de la revisió tècnica (una vegada que la plantilla estigui correctament 

emplenada), el SEQUA farà arribar l’Excel a la Gerència perquè l’aprovi, si escau. 

6) Una vegada fet aquest tràmit, el SEQUA comunicarà al responsable, via correu 

electrònic, l’aprovació o no de la planificació que hagi dut a terme la Gerència (abans del 

23 de juny). En el darrer cas, la unitat o el servei haurà de fer les modificacions indicades. 
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B) Fase de compromís i acceptació 

7) Una vegada aprovada per la Gerència, la planificació de cada persona ha de ser signada 

pel cap i per la persona afectada com a mostra de compromís i acceptació. 

8) Aquest document, passat a PDF, s’ha d’enviar a <sequa@uib.es>, perquè l’arxivi i el 

custodiï, abans del 6 de juliol. 

C) Fase d’execució 

9) A partir de l’1 de juliol i fins a final de desembre és el període d’execució dels objectius. 

Recordau que la unitat o el servei ha de guardar i custodiar les evidències que cada 

persona ha dut a terme les tasques que té assignades. 

D) Fase d’avaluació 

10) A partir del 23 de gener i fins al 20 de febrer es durà a terme la fase d’avaluació dels 

objectius de 2022. En tot cas, rebreu informació més detallada sobre aquesta fase durant 

el mes de desembre de 2022. 
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