P4.9 Programar i avaluar la formació del PAS

1. Nom del procés i codi. Programar i avaluar la formació del PAS, P4.9
2. Objectiu i abast
Dissenyar el programa d’accions per respondre les necessitats en la gestió dels processos, dels serveis i la
millora contínua i desenvolupament competencial del col·lectiu de PAS, fer-ne el seguiment i avaluar el
grau de satisfacció i el seu impacte en la millora dels serveis i de la gestió.
3. Propietari / Responsable de gestió: Vicegerent de l’Àrea de Recursos Humans i Organització / Cap de la
Oficina d’Organització i Desenvolupament
4. Tipus de procés (Estratègic, Clau o Suport): Suport
5. Descripció
La UPF té un model de gestió de competències (https://www.upf.edu/intranet/personal-upf/el-model-degestio-per-competencies-de-la-upf) que s’aplica al disseny de llocs de treball, la selecció, la provisió, la
formació, el desenvolupament, etc., l'Àrea de Recursos Humans i Organització ha adaptat els seus
processos i s'ha dotat dels instruments tècnics següents:
●
●

Diccionari de competències de la UPF: denominació i descripció de les competències necessàries
per a l'eficàcia de les conductes professionals del PAS a la UPF.
Perfil competencial: conjunt de competències tècniques i personals requerides per desenvolupar
amb èxit la missió d'un lloc de treball.

El procés s’emmarca en el sistema de gestió per competències que concreta un perfil competencial que
s’aplica a cada lloc de treball. El perfil conté les competències clau i el nivell de desenvolupament requerit
per a aquestes. En el procés de detecció de necessitats, es tenen en compte les valoracions de la satisfacció
i els suggeriments dels participants en el pla de formació.
La memòria d’activitat de formació reflecteix l’activitat del procés.
Una part de la formació està finançada pel fons AFEDAP (Acuerdo de Formación para el Empleo de las
Administraciones Públicas) i aquesta s’acorda amb els sindicats majoritaris.
Un cop realitzada la detecció de necessitats, l’Oficina d’Organització i Desenvolupament i, concretament, la
secció de Desenvolupament, elabora una proposta anual del Pla de formació per al PAS, un cop escoltada la
part social la qual està constituïda en una comissió anomenada Comissió de Formació. Aquest pla també es
presenta als caps d’unitat i a la xarxa de formació abans de fer la difusió a tot el PAS.
El pla de difusió del pla de formació, conté el calendari d’inscripció i autorització dels cursos. La secció de
Desenvolupament gestiona aquesta inscripció així com tota la formació. Al finalitzar cada curs, el PAS ha
d’omplir un qüestionari de satisfacció que servirà per avaluar la formació i alhora per elaborar el pla de
formació de l’any següent, cas que hi hagi millores a incorporar.
A la Memòria UPF es presenten totes les dades relatives a la formació del PAS.
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6.

Participació dels grups d’interès en la presa de decisions (taula grups d’interès i participació)

PAS

Societat
(Formadors)

7.

●

Realitza una avaluació de les accions formatives un cop finalitzades les mateixes.

●

Pot proposar accions formatives als comandaments respectius, els quals les
traslladaran a la cap de l’Oficina d’Organització i Desenvolupament a les reunions
que se celebrin amb aquesta.

●

També poden pronunciar-se sobre les accions formatives a través dels seus
representants legals.

●

El PAS membre de la Junta de Personal que forma part de la Comissió de Formació
pot realitzar suggeriments i opinar sobre les accions formatives programades.
També el PAS que forma part dels sindicats majoritaris amb els que es negocien
les accions finançades amb fons AFEDAP.

Fan una avaluació del curs i poden opinar per tal de millorar les accions formatives

Calendari del procés
El calendari aproximat s’estructura en dues fases (una de febrer a maig i l’altra de juny a desembre):
●
●
●
●
●

8.

Aplicacions/Sistemes d’informació
●
●

9.

Detecció de necessitats: juliol-setembre
Període d'inscripció: gener (fase 1) i abril (fase 2)
Impartició de les accions formatives: febrer-desembre
Tancament de la programació: desembre
Període d'avaluació i proposta de millores a incorporar: en finalitzar cada acció formativa. De
manera global, durant els mesos d'octubre-novembre.

Hominis
Aula Global

Indicadors

Codi SGIQ

Nom

Responsable de la
gestió de l’indicador

Ubicació

I4.9.1

Grau de satisfacció del PAS en les
activitats formatives

Cap de l’Oficina
d’Organització i
Desenvolupament

Veure catàleg d’indicadors
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10. Documentació (taula amb Codi, nom, tipus(entrada/sortida), responsable, ubicació i publicació)
Codi
SGIQ

D4.9.1

Codi al
diagrama

A

Nom

Identificació de necessitats de
formació

Tipus
(Entrada/sortida)

Ubicació

Sortida

Arxiu d’equip:
P:\ARHiO\_PAS\Desenvolupament\FORMACI
Ó\FORMACIO INTERNA\Formació interna
2020\2020programació.xlsx

Arxiu d’equip:
P:\ARHiO\_PAS\Desenvolupament\FORMACI
Ó\FORMACIO INTERNA\Formació interna
2020\PROGRAMACIÓ\quadreresumreunio.xls

D4.9.2

B

Proposta pla de formació

Sortida

D4.9.3

C

Actes reunions Comissió de
Formació

Sortida

Arxiu d’equip:
https://drive.google.com/open?id=0B_7totqn
guIoanBoNGNNdXVmRWs

https://www.upf.edu/intranet/personalupf/oferta-formativa (Aquest enllaç va a la
web de desenvolupament 2019)
https://www.upf.edu/intranet/personalupf/pla-formacio-presentacio-calendari
(aquest enllaç va directament al Pla 2019)

D4.9.4

D

Pla de formació

Sortida

D4.9.5

E

Avaluació de l’acció formativa

Sortida

Aula Global de cada acció formativa:
https://aulaglobal.upf.edu/

Sortida

https://www.upf.edu/web/20172018/personal-d-administracio-i-serveis
(aquest enllaç va directament a les dades del
PAS)

D4.9.6

F

Memòria curs acadèmic

11. Vinculació amb altres processos
●

●

P4.2 Establir la política del PAS. El tipus de gestió del PAS pel que s’opti a nivell polític condicionarà la
programació i avaluació d’aquest col·lectiu. Per exemple, el model de gestió de persones per
competències s’ha incorporat en els processos de formació de personal, en concret es fan cursos per tal
de reforçar les competències que es demanen en el perfil competencial que s’ha establert per al lloc de
treball.
P4.5 Captar i seleccionar el PAS -nou ingrés de personal laboral i funcionari-, atès que els nous efectius
de personal hauran de formar-se per a millorar l’encaix amb el perfil competencial del lloc de treball al
que s’ha accedit.
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12. Normativa
●

●
●

●
●
●
●

Conveni col·lectiu del personal d’administració i serveis laboral de la Universitat de Barcelona, la
Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat Politècnica de Catalunya, la Universitat Pompeu
Fabra, la Universitat de Girona, la Universitat de Lleida i la Universitat Rovira i Virgili (codi de conveni
núm. 79002770012008)
Estatuts de la UPF
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a
l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.
Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.
Llei 11/2014, del 10 d'octubre, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i
intersexuals i per a eradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia.
Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern
Estatuto básico del Empleo Público, llei 7/2007, de 12 d’abril (EBEP).

13. Revisions
Versió

Data

Descripció

1

15/09/2014

Versió inicial

2

21/05/2019

Redefinició de la fitxa perquè s’inicia l’elaboració SGIQ centres.
Aplicació de la nova versió de la fitxa.

3

15/11/2019
Simplificació de la diagramació posant el focus en la presa de
decisions

4

20/05/2020

S’ha simplificat el diagrama i s’han revisat la documentació i els
indicadors del procés atenent als requeriments fets pel CAE-SGIQ
en l’Informe d’avaluació preliminar.
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14. Diagrama de flux
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