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MARC GENERAL PER A LA FORMACIÓ DEL PAS  

1. Introducció 

La Universitat Rovira i Virgili (URV) en els últims 25 anys ha experimentat un gran 
desenvolupament, i el personal d’administració i serveis (PAS) ha tingut un paper 
decisiu i clau en aqueta progressió.  

La formació del PAS de la URV és un dels instruments clau per assolir la millora 
contínua en l’aposta de la Universitat per la qualitat de la gestió i la 
modernització. La formació és clau en les funcions del PAS i ha de ser considerada 
un dret i un deure del PAS, vinculada a la promoció i el desenvolupament de la 
carrera professional. La formació reforça les competències del capital humà i 
promou la motivació i pertinença respecte de la institució. 

La visió estratègica de la URV1 estableix, a través de la seva missió, quins són els 
valors que en guien l’activitat i quines són les competències i funcions que 
desenvolupa. Respecte a la gestió interna, pretén “optimitzar els recursos públics 
que la societat posa a la nostra disposició i promoure el desenvolupament de les 
persones, dels col·lectius i de les unitats de la URV”. Per això té encomanada la 
competència de “seleccionar, formar, perfeccionar i promoure els membres del 
col·lectiu docent i investigador i del d'administració i serveis, així com determinar 
les condicions en què han de desenvolupar les seves activitats“.2 La Universitat ha 
adoptat aquest ferm compromís de promoure i orientar el desenvolupament 
professional del PAS i facilitar el desenvolupament de les seves capacitats per tal 
de contribuir a assolir els objectius que persegueix. 

Davant d’un context cada vegada més exigent i competitiu, on els canvis tant 
tecnològics com socials se succeeixen cada cop amb més rapidesa, cal comptar 
amb uns recursos humans competents. L’actualització en coneixements, habilitats 
i actituds és una necessitat que cal tenir molt en compte a l’hora de planificar les 
accions formatives en els diferents àmbits d’actuació de la Universitat. 

D’altra banda, ha de contribuir al creixement com a individus de les persones que 
integren l’organització. Es tracta de fomentar el desenvolupament de valors ètics, 
assegurant actituds i comportament de treball en equip, de relació i de servei. Així 
s’aconseguirà l’enfortiment de l’organització, amb un major sentiment de 
pertinença i un compromís amb la missió que la Universitat té envers els seus 
usuaris i la societat en general. 

 

                                                 
1 Vegeu http://transparencia.urv.cat/la_universitat/missio-visio/. 
 
2 Article 6 de l'Estatut de la Universitat Rovira i Virgili. 

http://transparencia.urv.cat/la_universitat/missio-visio/


 

Nou marc general per al pla formació del PAS  

4 

 

Aprofitant aquest moment canviant, cal fer un pas endavant en l’àmbit de la 
formació, contribuint així al desenvolupament de les persones i potenciant 
l’avaluació de l’aprenentatge mitjançant l’aplicabilitat al lloc de treball. La finalitat 
és aconseguir una elevada professionalització de la gestió del PAS i que la 
formació esdevingui un procés dinàmic orientat a la consecució de resultats. 

Aquest Nou marc general per al Pla de formació del PAS (2017-2020) ha estat 
dissenyat atenent als objectius i estratègies prioritàries de la direcció, amb la 
finalitat d’adaptar-lo a les necessitats canviants dels serveis i com a eina de 
modernització de la gestió. 

 

Antecedents i anàlisi de resultats  

La formació del PAS ha estat sempre un compromís de la URV. Des que es va 
aprovar la Política de formació del PAS l’any 2001 i el Reglament de formació 
del PAS de la URV, es van generar les primeres programacions formatives 
adreçades al PAS i fins a l’actualitat s’han executat un total de 16 plans de formació. 
Amb això ha quedat palesa la voluntat de satisfer les necessitats formatives del PAS, 
oferint programacions per a tots els col·lectius i els diferents àmbits o àrees de 
coneixement.  

En els últims cinc anys, el nombre d’assistents s’ha anat incrementant: dels 871 de 
l’any 2012 als 1.361 assistents del 2016, amb una mitjana de 143 accions 
formatives l’any.  

 

 

 

 

 

 

 

Cal destacar que la satisfacció dels assistents s’ha mantingut molt alta en els últims 
cinc anys, amb una valoració mitjana dels assistents de 8,5, on destaquen les àrees 
de recerca (8,97), la jurídica (8,97) i la d’idiomes (8,81).  



 

Nou marc general per al pla formació del PAS  

5 

 

 

 

 

 

 

Es consolida també l’increment d’oferta formativa enfocada a l’especialització i per 
àrees de coneixement. 

Respecte a l’evolució d’assistents en formació d’idiomes, cal destacar l’increment 
d’assistents i d’oferta de cursos d’anglès. Així, l’any 2006, el primer que s’oferia 
aquesta formació de cursos d’anglès generals per al PAS, hi va haver 175 alumnes 
inscrits per al 2007-2008, que ja van ascendir a més de 250 alumnes inscrits l’any 
2009 per a cursos biennals d’anglès. 

L’evolució en l’oferta formativa ha seguit creixent gràcies a la diversificació de la 
formació d’idiomes. S’han adoptat models no tan tradicionals, amb formats en línia 
o semipresencials des de l’any 2012, i s’ha evolucionat cap als cursos de conversa 
específics d’àmbit universitari l’any 2015, amb un alt nivell de satisfacció entre els 
usuaris, que segueix mantenint-se a dia d’avui. 

Aquesta evolució en l’oferta formativa d’idiomes ha afavorit el desenvolupament de 
competències lingüístiques i, a la vegada, ha permès complir amb l’objectiu de la 
internacionalització. 

Es continuarà treballant en aquesta línia per tal d’enfortir la multiculturalitat i el 
multilingüisme, per assegurar la projecció internacional de la URV com a gran repte 
a impulsar en els propers anys, implicant al mateix temps també la promoció de la 
llengua i la cultura pròpies.  

D’altra banda, des del 2015 el Pla de formació del PAS s'ha focalitzat a desenvolupar 
les competències necessàries per millorar les tasques associades a cada lloc de 
treball i, alhora, potenciar la polivalència per afavorir la diversificació funcional 
entre els membres del PAS. En aquest sentit, s’han dut a terme uns programes 
dissenyats en contingut i format alineats a les competències descrites al Manual 
d’estructura organitzativa del PAS de la URV. Fins al moment se n’han fet sis 
edicions, amb més de 250 assistents.  

Aquests programes se seguiran impulsant per afavorir el desenvolupament del 
sentiment de pertinença a la URV i aprofundir en les competències individuals i 
col·lectives del PAS, ja que tenen un alt grau de vinculació amb els valors i la missió 
de la URV com a institució i s’han considerat ”claus” per al desenvolupament de les 
funcions del lloc de treball. 
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La formació del PAS ha d’estar orientada a capacitar les persones per afrontar els 
nous reptes organitzatius, en aquest cas, promoure l’oferta educativa i projectar la 
institució d’acord amb la missió i la visió de la URV. Cal destacar que des del 2015 
s’han dut a terme iniciatives en nous àmbits d’actuació, fruit de les accions 
derivades del Pla director per reestructurar l’oferta de grau, màster i doctorat, 
aprovades pel Consell de Govern el 29 d’octubre de 2015, sobre aspectes clau en 
màrqueting de serveis: estudis de mercat, habilitats de vendes i generació de 
vincles amb els estudiants. Aquest tipus de formació, considerada clau, està 
destinada a adquirir nous coneixements, competències i habilitats en aquests 
àmbits.  
 
D’altra banda, les competències informàtiques sempre han tingut un lloc destacat 
en els plans de formació, i recentment s’han potenciat nous formats en aquest 
àmbit. Així, s’han ofert programes adreçats a tots els perfils professionals del PAS 
per a l’actualització de sistemes d’informació, a través d’una oferta formativa 
d’autoaprenentatge virtual. Els reptes en aquest àmbit són abordar les 
competències TIC que afavoreixin i promoguin el treball col·laboració a partir de 
l’ús de solucions TIC adequades a cada cas. 

La formació ha incidit, especialment aquests últims anys, en la implantació de la 
cultura de la qualitat a les unitats administratives de la URV. Des del 2007, 5 
serveis o unitats (SRCiT, CRAI, SGA, UGAD i OLC), 20 grups de recerca i 5 centres 
d’innovació han estat certificats i, conseqüentment, han implantat un sistema de 
gestió de la qualitat basat en la norma ISO 9001:2015. Això ha permès que 
implantin mecanismes de garantia de la qualitat i incorporin processos 
transversals, entre els que s’inclou la formació del PAS, que han permès simplificar 
i millorar l’eficiència en la implantació i manteniment dels sistemes de qualitat de 
serveis i unitats de la URV. La Universitat està avançant per garantir l’estabilitat dels 
processos en els serveis i unitats, integrant criteris i valors comuns per assegurar 
els estàndards de qualitat desitjables. La formació ha acompanyat des dels inicis 
aquestes necessitats o requeriments per part de les unitats, ja que la formació 
continuada del personal és essencial per a la millora de la qualitat educativa. Les 
unitats que els propers anys s’aniran certificant seguiran aquests nous criteris de 
qualitat, que formaran part de la cultura organitzativa de la URV. 

La recerca constitueix una funció essencial de la Universitat com a fonament de la 
docència i mitjà per al progrés de la societat. Per aquest motiu, la URV té un seguit 
d’estructures que faciliten aquesta tasca i consoliden la URV com a universitat de 
referència a Catalunya i a l’espai europeu. El Pla de formació en els últims anys ha 
introduït plans individualitzats de formació com a eina per a la millora de la qualitat 
de les accions de suport a la recerca. En un futur, es continuarà treballant en aquest 
sentit i, a més a més, la formació interna anirà encaminada a potenciar i enfortir 
totes les activitats de recerca i fer que totes les estructures internes de la URV 
treballin coordinades.  

La formació del PAS, doncs, abordarà tots els àmbits que exigeixin l’actualització 
professional en coneixements i habilitats, i tindrà en compte la planificació dels 
diferents àmbits d’actuació de la Universitat. Des dels orígens dels primers plans 
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de formació ha quedat palès que la formació és i serà un factor imprescindible per 
consolidar el desenvolupament professional del PAS. 

En el futur, amb el Marc general per al pla de formació del PAS es vol fer front a les 
noves demandes, tant de les persones que formen part de la URV com de les 
necessitats més estratègiques de la universitat, per afavorir l'adaptació als 
canvis, reptes i innovacions.  
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Marc contextual de referència  

Cal destacar que en el Nou marc general per al pla de formació del PAS hi ha incidit 
directament el context en què es trobava la URV durant el procés d’elaboració i 
consolidació. En aquesta línia, cal destacar els canvis i les reestructuracions 
organitzatives, que han fet sorgir noves necessitats en diversos àmbits claus per 
a la Universitat, a través de la implantació del Pla de consolidació del model de 
campus de la URV (aprovat pel Consell de Govern el 22 de desembre de 2015) i el 
Pla director per la reestructuració de l’oferta docent de grau, màster i doctorat de 
la URV (aprovat pel Consell de Govern el 29 d’octubre de 2015). Davant d'això, la 
Universitat aposta per elaborar plans de formació específics, com per exemple 
per potenciar la comunicació i el màrqueting institucionals. 

També hi ha incidit directament el Pla de millora de la gestió de la URV (2011-
2014), a partir del qual la URV ha introduït la cultura de la qualitat i la planificació 
estratègica per tal d’implantar processos de planificació i seguiment de les activitats 
de la URV. En aquest sentit, a fi d’emmarcar totes les activitats de gestió orientades 
a la qualitat i la millora, s’ha posat de manifest la necessitat de disposar d’un full de 
ruta en formació que assoleixi els objectius en l’àmbit de la millora de la gestió de 
la URV. 

Per últim, també s’hi han integrat aspectes claus del Manual d’estructura 
organitzativa del PAS, aprovat pel Consell de Govern el 28 de juny de 2013. 
Aquesta és l’eina principal de definició de les estructures del PAS, l’àmbit funcional 
dels llocs de treball i unitats, i garanteix la coherència de l’organització del PAS.  

Integrar aquests elements vigents i claus en la gestió del PAS de la URV ens 
permetrà alinear i donar coherència al Nou marc general per al pla de formació 
del PAS.  

 
 

Entenent que la formació és un element clau del desenvolupament personal i 
professional, la URV vol contribuir a fomentar aquest desenvolupament i millora 
contínua. Aquest Nou marc general per al pla de formació del PAS respon, doncs, 
als objectius i línies estratègiques de la Universitat i contribueix al 
desenvolupament dels diferents plans i marcs vigents. 
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A través del Nou marc general per al pla de formació del PAS, la URV vol impulsar 
noves vies de d’aprenentatge i assumir el compromís de modernitzar els 
contextos d’aprenentatge amb la necessària adaptació a les innovacions 
tecnològiques, als canvis jurídics i a les noves tècniques de gestió a les quals la URV 
ha de fer front per assolir els nous reptes.  

També es vol potenciar el paper actiu i participatiu de les persones que conformen 
la URV, donant valor a les seves experiències que la faran créixer i enriquir.   

La fita és, doncs, generar un instrument viu, actualitzat i flexible per recollir els 
principis de la gestió integrada de la formació i l’aprenentatge a la URV i plasmar 
en un únic document l’adquisició de nous coneixements, habilitats, actituds i valors.  

Aquest nou model desenvoluparà l’oferta formativa més tradicional, basada en 
l’actualització de coneixements, i l’aprofundiment de nous elements basats en la 
virtualització i en l’elaboració de continguts digitals per compartir. Tots aquests 
elements formaran el Pla pluriennal estratègic de formació del PAS, que recollirà 
la proposta de formació planificada per períodes de quatre anys i que s’actualitzarà 
amb aquesta periodicitat.  

Aquest pla pluriennal va més enllà d’una mera recopilació i revisió normativa de 
l’àmbit de formació del PAS: genera un nou instrument tècnic orientat a 
desenvolupar i gestionar el coneixement i facilitar l’aprenentatge i la millora 
contínua del PAS de la URV.  
 
El Marc general per al pla de formació del PAS vetllarà per oferir a cada treballador 
totes les oportunitats per desenvolupar les seves capacitats; per tant, l’oferta 
formativa s’articularà entorn de les línies formatives següents:  
 

- Formació per al lloc de treball 
- Formació per al desenvolupament professional 
- Formació per al desenvolupament personal  
 

Es vol assolir el compromís d’oferir programes de formació integral que permetin 
al PAS les màximes oportunitats d’aprenentatge i desenvolupament professional 
de les seves capacitats, ja que aquest procés de formació contínua representa el 
creixement personal i professional i de la Universitat en el seu conjunt.  
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2. Objectius  

El present Marc general per al pla de formació del PAS vol recollir els criteris 
generals de la formació del PAS de la URV, alineant-los amb els objectius del 
programa d’actuació establert per part del rector, Josep Anton Ferré Vidal, on 
estableix com un dels objectius estratègics per a la Universitat:  
 

34. Focalitzar el pla de formació del PAS per desenvolupar les 
competències més necessàries per millorar les tasques 
associades a cada lloc de treball.  

 
En aquest sentit, el Marc general per al pla de formació del PAS vol afavorir el 
desenvolupament professional per tal de compassar les necessitats formatives 
amb la planificació d’objectius i integrar-ho en noves propostes formatives 
adequades per a tots els llocs de treball de la Universitat.  
 
S’han definit els objectius generals del Nou marc general per al pla de formació 
del PAS i els seus objectius més específics, i aquests seran la línia d’actuació del 
per a la formació del PAS: 
 

 
1. Afavorir l’aprenentatge constant: 
Orientar la formació del PAS a un constant aprenentatge, entenent aquest procés 
com una evolució ininterrompuda durant el cicle vital a la URV. Això ha de 
permetre adaptar-se als canvis a què es veuen sotmeses les organitzacions, 
modernitzar-se, millorar la qualitat dels serveis públics i, alhora, facilitar el 
desenvolupament personal i professional de tots el treballadors. 
 
Objectius específics: 

- Fomentar la motivació i l’interès del PAS per la millora contínua i 
l’aprenentatge.  
- Actualitzar el Marc general per al pla de formació del PAS d’acord amb 
les necessitats i els canvis organitzatius i tecnològics o normatius. 
- Promoure l’autoaprenentatge consolidant una oferta formativa 
accessible a tot el PAS que promogui programes específics i itineraris de 
formació.  

  
2. Integrar en el Nou marc general per al pla de formació del PAS totes les fases 
del cicle de gestió de la formació del PAS: el diagnòstic de les necessitats 
formatives, la classificació de les propostes formatives i la seva impartició i 
avaluació.  
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Objectius específics: 

- Millorar la publicació i accessibilitat de la informació relativa a la 
programació de l’oferta formativa del PAS. 

- Millorar la classificació de la formació per àrees, àmbits de coneixement 
i famílies professionals. 

- Impulsar l’avaluació de la transferència dels aprenentatges realitzats 
en les activitats formatives.  

- Establir procediments de revisió contínua per donar resposta a les 
necessitats formatives derivades de les realitats organitzatives. 

- Dissenyar un marc general per al pla de formació del PAS de qualitat 
amb oportunitats reals d’aprenentatge. 

  
3. Actualitzar el model vigent als nous models de gestió del coneixement i 
adaptar-nos als nous contextos formatius. 
 
Objectius específics: 

- Atendre les necessitats de formació requerides per la institució, de 
manera que quedin recollides i ens permetin anar actualitzant els 
continguts per adaptar-nos a les noves necessitats. 

- Recollir més d’una anualitat en la programació de la formació del PAS 
(Pla pluriennal de formació) 

- Dotar-nos de la flexibilitat suficient per adaptar-nos als nous i canviants 
entorns tecnològics i a les millores constants de l’organització. 

- Integrar programes de llarga durada que facilitin el desenvolupament 
de competències estratègiques per al PAS de la Universitat. 
 

4. Contribuir a la millora i el desenvolupament personal i professional del PAS 
potenciant les noves fórmules de gestió del coneixement i l’aprenentatge. 
 
Objectius específics: 

- Incrementar l’oferta formativa de modalitats no presencials i formació 
especialitzada.  
- Afavorir activitats metodològiques que fomentin la col·laboració i 
compartició de coneixements. 
- Afavorir els nous escenaris d’aprenentatge per a l’evolució i 
modernització de la nostra administració. 
- Fomentar el talent intern i l’expertesa del personal de la Universitat. 
- Promoure el desenvolupament internacional a través de nous formats 
d’aprenentatge. 
 

5. Interrelacionar el nou pla de de formació amb els objectius estratègics de la 
Universitat i amb altres instruments tècnics de gestió de recursos humans del 
PAS. 
 
Objectius específics: 

- Relacionar el Pla de formació amb els coneixements que figuren en el 
Manual d’estructura organitzativa del PAS. Els coneixements de les DLT i 
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fitxes d’unitat són el punt de partida a partir del qual es desenvolupen i 
identifiquen aquells àmbits de coneixement que cal desenvolupar. 
- Atendre al compromís d’actualitzar i adequar els coneixements per 
completar les DLT i fitxes d’unitat. 

 

L’objectiu principal és enfortir i modernitzar la URV mitjançant els recursos 
d’aprenentatge que permetin un fort desenvolupament de les competències 
professionals, dotant-nos d’una nova eina que aporta valor estratègic a la 
formació i coneixement a disposició del PAS.  

 
Metodologia de treball 
 
Es pretén canviar la concepció de les polítiques de formació, després de fer-ne una 
revisió exhaustiva i global. Aquest canvi d’orientació en l’aprenentatge del PAS ha 
suposat un procés d’elaboració del Nou marc general per al pla de formació del 
PAS més participatiu.  
 
Així, s’ha compartit la informació durant tot el procés amb un grup de treball 
format per representants dels treballadors, Gerència i el Servei de Recursos 
Humans, per tal d’aportar idees i consensuar els aspectes més rellevants que 
afecten aquest àmbit. Això ha permès generar un clima participatiu i de 
transparència, que ha facilitat introduir-hi aspectes més innovadors i analitzar cada 
avenç durant el procés d’elaboració. Des de l’octubre de 2015 fins a juny de 2017 el 
grup de treball s’ha reunit en 9 ocasions.  
 
El punt de partida han estat els referents normatius que garanteixen el dret dels 
empleats públics en relació amb la formació individual i l’actualització permanent 
dels seus coneixements i capacitats professionals.3  

Fruit d’aquesta revisió, s’ha considerat oportú renovar el marc normatiu, donat 
que la formació per al PAS és un element clau per al desenvolupament 
professional i contribueix a la millora dels serveis que presta la URV i a la satisfacció 
dels nostres usuaris i clients. 

En el transcurs d’aquesta revisió, per crear el Nou marc general per al pla de 
formació del PAS, durant l’abril del 2017 s’ha dut a terme un procés de detecció de 
necessitats formatives d’abast a tot el PAS: tot i tenir dues experiències prèvies 
els anys 2004 i 2007, aquesta última experiència ha servit per millorar i detectar 
accions formatives adreçades al PAS i alhora alinear-les amb els objectius 
estratègics de la URV. Cal destacar l'àmplia participació de tot el PAS i la 
totalitat de les unitats. 
 
Aquesta informació ha servit per estructurar i actualitzar els àmbits de formació 
donant lloc a la classificació de les activitats d’aprenentatge en 12 àmbits.4   

                                                 
3 Cap. 6 del Conveni col·lectiu PASL, art.14.g i art. 54.8 EBEP i art. 4.2.b i 23 de l’Estatut del Treballadors. 
4 Vegeu l’apartat 7. Àmbits de Formació. 
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3. Model de gestió de la formació del PAS URV  
 
El Nou marc general per al pla formació del PAS integrarà activitats 
d’aprenentatge organitzades, impulsades o gestionades per la URV, tenint en 
compte models de formació més tradicionals i noves vies d’aprenentatge, per 
tal de donar resposta a les necessitats formatives detectades i a aquelles que de 
manera sobrevinguda vagin sorgint.  
  
El Model de gestió de la formació del PAS de la URV es defineix a partir de la 
integració de tres models de formació i es configuren i s’ordenen de la manera 
següent: 
 
 

 
 
La formació en qualitat i internacionalització 
 
La creixent implantació de la cultura de la qualitat i la internacionalització ha fet 
necessari determinar aquests aspectes com a transversals dintre dels models de 
gestió de la formació del PAS per a les unitats administratives de la URV. La 
formació, doncs, abordarà la implantació i el manteniment d’aquests valors que 
formaran part de la cultura organitzativa del PAS.  
 
 

3.1.  Model de transmissió del coneixement 

 
Aquest és el model que integra la formació promoguda per part de l’àmbit de 
formació del PAS, dissenyada principalment després d’un estudi de detecció de 
necessitats. Està basada en la transmissió de coneixements més tradicional, que 
habitualment s’impartia a les aules o centres específics i que avui en dia també 
preveu formats en línia. Aquest model estarà integrat tant per l’oferta formativa, 
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planificada i aprovada segons els criteris generals de gestió, com per la que s’adapti 
més a la demanda de les realitats organitzatives 
 
Estarà integrat per: 
 
1) Oferta formativa planificada PFPAS: està formada per programes formatius 

en diversos formats (presencial, semipresencial o virtual), planificada a mitjà-
llarg termini i classificada en àmbits d’aprenentatge. 

 
o Planificada: És l’oferta PFPAS prevista per als anys del pla pluriennal (4 anys) 

com a resultat de la detecció de necessitats formatives. En el transcurs 
d’aquests anys, l’oferta formativa es podrà anar ampliant a mesura de les 
necessitats que vagin sorgint.  

o Classificada: És l’ordenació de l’oferta formativa en àmbits d’aprenentatge i 
respon a criteris del Manual d’estructura organitzativa del PAS: àmbit 
funcional, família de lloc de treball, especificitats de plaça.5 

  
A continuació es mostra l’oferta formativa planificada segons aquest model de 
classificació: 

 
 

 
Definició dels criteris de classificació de l’oferta formativa PFPAS: 
  

- Àmbits d’aprenentatge: és una agrupació segons àmbits i subàmbits de 
coneixement propis de la URV. Deriven de la detecció de necessitats 
formatives del PAS. 

- Àmbit funcional: és una agrupació relativa a les funcions i àmbit 
d’actuació propis dels llocs de treball del PAS de la URV. 

                                                 
5 Vegeu l’annex 1: Glossari de termes. 
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- Família professional: és un criteri d’agrupació dels llocs de treball de la 
URV segons unes característiques comunes en relació amb la naturalesa 
de les responsabilitats que són pròpies d’un lloc de treball. 

- Especificitats: conté aspectes particulars referents a les necessitats 
formatives dels llocs de treball o de les places, si fos convenient.  

 
Objectiu d’aquesta classificació: permet adreçar preferentment cada programa 
formatiu al col·lectiu o persones més indicat i abastar tots els àmbits d’actuació 
de la URV i tots els col·lectius, inclús tenint en compte certes particularitats de 
places. 

 
La detecció de necessitats formatives actualitzarà amb caràcter periòdic aquesta 
classificació sempre que sigui necessari. S’adaptarà a mesura que l’organització i 
els llocs de treball evolucionin. 

 
El contingut de l’oferta formativa planificada tindrà flexibilitat suficient per 
adaptar les accions formatives amb concreció anual que siguin necessàries per al 
desenvolupament professional i, a més a més, incloure altres propostes 
formatives que es vagin generant. 

 
2) Oferta formativa a demanda: Està formada per activitats formatives a petició 

o proposta de les unitats i dels membres del PAS, i volen satisfer necessitats més 
específiques i puntuals dels llocs de treball.  
L’objectiu és donar cabuda en el PFPAS a les peticions de programes de formació 
més específics i puntuals que vagin sortint en el transcurs dels anys del Pla 
pluriennal, i d’acord amb itineraris formatius o necessitats concretes del PAS i 
que s’adapten més a les necessitats del lloc de treball. Aquestes poden ser tant 
activitats formatives com tallers i seminaris,  s’aniran satisfent a mesura de les 
demandes i en conseqüència s’inclouran en l’oferta formativa.  
Aquests programes formatius configuraran també el Pla pluriennal.  

 
 

3.2.  Model de desenvolupament competencial 

 
Aquest model implica aprendre coneixements i habilitats, de manera que les 
conductes es vagin modelant i modificant per produir resultats exitosos.  
L’àmbit d’aquests programes es considera transversal i estarà integrat per 
projectes d’aprenentatge sobre un àmbit específic (lingüístic, competències, TIC, 
etc.). Seran aplicables a tots els llocs de treball de l’organització, per tal de 
promoure el seu desenvolupament professional i són considerats “claus” per a 
l’organització.  
Contribueixen al desenvolupament adequat de les funcions de tots els llocs de 
treball, afavorint la motivació i el compromís institucional.  
 
Estarà integrat per projectes d’aprenentatge en diversos àmbits d’actuació que la 
Universitat considera “claus” per afavorir les competències del PAS i s’aniran 
ampliant a mesura de les necessitats, objectius i reptes de la Universitat.  



 

Nou marc general per al pla formació del PAS  

16 

 

 
1. Projecte d’aprenentatge de competències professionals, personals i 

col·lectives: 
Integrat per programes formatius adreçats a tot el PAS per al desenvolupament 
de competències individuals i col·lectives. 
Són projectes de llarga durada i poden transcórrer amb continuïtat de futur en 
més d’un any.  
Els programes de formació en competències per al canvi individual i col·lectiu 
responen a un nou model de formació pràctica i col·laborativa que ofereixen 
al personal un aprenentatge a través de l’experimentalitat.  
És un programa de formació basat en activitats dirigides, autodirigides de treball 
personal, trobades informals en grups reduïts i cercles de pràctica.  
L'objectiu principal d'aquesta activitat és explorar i experimentar d'una forma 
innovadora i creativa les competències clau per al desenvolupament 
professional i personal. 

2. Projecte d’aprenentatge en competències lingüístiques:  
Integrat per programes formatius adreçats a adquirir un perfil internacional.  
D’acord amb el Pla estratègic d’internacionalització (2014) i el Pla de política 
lingüística de la URV per als anys 2015-17, la URV ha vist necessari desenvolupar 
polítiques lingüístiques que vetllin per la qualitat de la gestió universitària. 
S’integra un programa de formació global per al PAS, que des del 2007 s’ha anat 
reforçant i ampliant per tal de desenvolupar les habilitats lingüístiques, la 
competència intercultural i la participació en projectes internacionals.  

 
Aquest projecte d’aprenentatge integra: 

- Programes formatius per al foment de les competències lingüístiques: 
cursos presencials, cursos virtuals tutoritzats, cursos tècnics monogràfics 
d’àmbit bianuals (English for specific purposes), cursos de conversa, tallers 
d’interculturalitat... 

 
3. Projectes d’aprenentatge en orientació al servei:  

Integrat per programes formatius adreçats a adquirir competències i habilitats 
de venda de programes formatius de la URV i afavorir el sentiment de 
pertinença.  
Aquest projecte estarà format per programes adreçats a promoure el 
màrqueting a la URV i afavorir que des de qualsevol lloc de treball es promogui 
la captació d’alumnes i l’orientació als serveis.  
 

 

3.3.  Model col·laboratiu 

Aquest model està basat en un aprenentatge social, fonamentat en metodologies 
com les comunitats de pràctica i els grups de treball col·laboratius.  
Consisteix a compartir coneixements acumulats per raó de l’experiència per part 
dels mateixos professionals, organitzats en grups o entorns col·laboratius. També 
es fonamenta a integrar l’aprenentatge en la realització del treball. 
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Aquest model estarà integrat per: 

 
1) Recursos compartits:  
 
L’objectiu és fomentar l’aprenentatge social o en xarxa del PAS a partir de la 
interacció entre el personal amb interessos comuns connectats i que col·laboren 
entre ells per aprendre.  
 
Aquesta opció d’aprenentatge estarà fonamentada a facilitar continguts d’alt 
interès per a tot el col·lectiu del PAS.  
 
Els responsables d’aquests continguts seran professionals especialment 
implicats/experts en el coneixement, que assessoraran o informaran sobre la 
informació més rellevant del seu àmbit d’activitat i compartiran aquesta 
informació amb la resta del PAS, donant la seva pròpia visió i generant, si és 
convenient, un debat sobre el tema. 
 
A través de la detecció de necessitats formatives es tindrà coneixement 
d’aquelles demandes d’aprenentatge del PAS que, per ser majoritàriament 
d’àmbit intern, generaran continguts o recursos digitals que figuraran a 
disposició de tot el PAS en un espai virtual habilitat a tal efecte.  
 
A tall d’exemple:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
D’aquesta 

manera es generen espais compartits on els membres del PAS, en funció de les 
seves necessitats i de la disponibilitat de temps, poden recórrer a continguts 
d’aprenentatge actualitzats.  
 
En cas d’existir un gran nombre de dubtes o qüestions plantejades, es valorarà 
per part de l’àmbit de formació del PAS l’elaboració d’un programa formatiu 
relatiu als continguts referits. 
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2) Comunitats de pràctica professional 
 
Una de les fortaleses de la URV són els professionals que hi treballen i que 
configuren una àmplia xarxa de coneixement distribuïda per les diferents unitats. 
Les persones són el principal actiu, i el coneixement que aporten permetrà 
generar entorns de treball col·laboratius que acostin les persones a oportunitats 
de millora o de resolució de problemes en la seva feina quotidiana. La millora es 
realitza per l’aportació de noves idees i bones pràctiques i la reflexió conjunta d’un 
grup sobre un aspecte concret. 
 
La URV impulsarà doncs, la creació de comunitats de pràctica professional i 
promourà la millora contínua i la col·laboració.  
 

Es podran generar dos tipus de comunitat de pràctica: 
 
- Específiques: format per professionals que comparteixen un mateix àmbit 

d’actuació o de treball.  
- Obertes: format per professionals de diferents àmbits però amb un mateix 

interès professional, coneixements o experiència en l’àmbit proposat en la 
comunitat de pràctica professional.  
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4. Àmbit d’aplicació 

El Nou marc general per al pla de formació del PAS s’aplica al PAS de la URV amb 
independència del seu règim jurídic (funcionari o laboral) i de si és fix o temporal. 
 

5. Elaboració dels plans de formació 

Els plans de formació pluriennals han d’anar en congruència amb els objectius i 
prioritats de l’organització, així com dels plans estratègics de la Universitat.  
 
El contingut mínim dels plans de formació és:  
 

- Accions formatives 
- Destinataris: l’ordenació de l’oferta formativa es fa segons els àmbits 

d’aprenentatge, l’àmbit funcional, la família de lloc de treball i les 
especificitats de plaça 

- Modalitat d’impartició 
- Criteris d’avaluació de les accions formatives  
- Calendari d’execució 
- Període de vigència 

 
El procés d’elaboració dels plans de formació preveu quatre fases: diagnosi i anàlisi 
de necessitats formatives, planificació, implantació i avaluació. Té un caràcter cíclic 
i periòdic que garanteix una sèrie d’accions ordenades en el temps i la millora 
contínua en el desenvolupament del model de gestió de la formació del PAS de la 
URV. 
 

 
 

5.1.  Diagnosi i anàlisi de necessitats 

La detecció de necessitats suposa descobrir les diferències entre els 
coneixements i les habilitats que tenen les persones i els que haurien de tenir per 
desenvolupar les seves tasques de manera més eficient.  
El procés de detecció permet obtenir informació de propostes formatives 
encaminades a millorar el desenvolupament personal i professional del PAS. 
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Aquestes necessitats formatives constitueixen gran part del contingut del Nou 
marc general per al pla de formació del PAS i n’assegura l’eficàcia i aplicabilitat 
tècnica, així com la priorització en el temps de matèries o programes de cara a la 
implementació. 
 
La detecció de necessitats és un procés permanentment obert i es du a terme en 
dos àmbits d’actuació:  
 

A. Abans de l’aprovació de cada nou pla pluriennal d’aprenentatge 
S’activa un procés planificat de diagnosi de necessitats formatives coincidint 
amb la finalització del pla pluriennal per poder aprovar el següent per al 
període dels propers quatre anys, amb l’objectiu de recollir, de manera 
massiva les necessitats i propostes formatives de tots els membres del PAS. 
Es realitza recollida de dades per part dels responsables de les unitats i 
també individualment de cada treballador.  

B. De manera continuada 
A través de l’Observatori Permanent de Detecció de Necessitats (OPDN), 
permanentment actiu a l’aula virtual de formació, es recolliran noves 
necessitats o demandes formatives del PAS que s’aniran incorporant al pla 
pluriennal d’aprenentatge de manera constant. 
 

Fases de la detecció de necessitats formatives:  

1. Recollida de propostes formatives per part dels responsables de les unitats 
i de tots els membres del PAS  

2. Participació dels representants dels treballadors 
3. Estudi, anàlisi i classificació de les propostes recollides 
4. Avaluació dels resultats 
5. Definició dels continguts del Nou marc general per al pla de formació del 

PAS  
 

5.2.  Planificació 

 

Aquesta és la fase de catalogació, priorització, disseny i organització de les 
accions formatives prèviament identificades a través de la detecció de necessitats.  
Com a mínim establirà: 

- Les línies generals d’actuació i objectius a assolir 
- El pressupost disponible  
- Els recursos materials i infraestructures 
- Propostes formatives concretes: classificació, planificació i 

proveïdors 
 

5.3.  Implantació 

Aquesta és la fase del desplegament i posada en marxa de cadascuna de les accions 
programades al Pla pluriennal de formació, d’acord amb la planificació i sempre 
garantint:  
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1. Difusió i publicitat  
2. Inscripció d’assistents 
3. Admissió  
4. Realització de l’acció programada  
5. Avaluació de formadors i formats 
6. Emissió de certificats  

 

5.4.  Avaluació 

És el procés d’avaluació de tot el cicle de gestió de la formació. Determinarà la 
qualitat de la formació a la URV a través de l’obtenció i anàlisi sistemàtica de dades. 
Pretén recollir propostes de millora dels programes en curs i futures planificacions 
per assegurar l’èxit de tots els programes formatius. 
 
L’avaluació se centrarà en: 

a) Avaluació dels programes formatius per part dels participants: 
L’avaluació es materialitza amb el qüestionari de satisfacció de cada programa 
de formació impartit, es du a terme al final de cada acció i recau sobre els 
elements següents: disseny i contingut de l’acció formativa, metodologia i 
ambient, formadors, recursos materials i infraestructura, utilitat dels 
coneixements i habilitats adquirides.  
 

b) Avaluació dels proveïdors respecte als participants assistents a la 
formació: 
L’objectiu és avaluar l’aprenentatge i aprofitament dels participants assistents 
en el programa per tal de veure si han assolit els objectius proposats. 
Cal avaluar els canvis conductuals i en quina mesura les competències apreses 
es transfereixen al lloc de treball i es generalitzen a totes les situacions laborals.  
Caldrà tenir informació respecte a l’aplicabilitat de la formació a través 
d’aquesta avaluació. 
Es realitzarà al final de cada acció formativa en el transcurs dels propers sis 
mesos des de la seva finalització i estarà detallat en cada programa formatiu. 
 

c) Avaluació del Pla pluriennal de formació: 
L’objectiu és obtenir informació de tot el marc general per al pla de formació del 
PAS, no sols de les activitats individuals que configuren el pla, sinó també de tot 
el cicle formatiu complet avaluant el model de gestió de la formació del PAS a la 
URV: detecció de necessitats, disseny del pla, programació anual, metodologia, 
formadors, adquisició de coneixements i transferència. 
 

La informació recollida servirà per definir els objectius dels propers plans de 
formació d’acord amb les necessitats i els suggeriments que sorgeixen durant 
l’execució del Nou marc general per al pla de formació del PAS en curs.  
 
Amb caràcter general, aquesta informació es traslladarà a la Comissió de Formació.  
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6. Classificació d’accions formatives  

Acció formativa és tota activitat o conjunt d’activitats que, en diferents formats 
(cursos de diferent durada, tallers, jornades, seminaris, trobades professionals, 
etc.) i modalitats (presencial, semipresencial, en línia), té com a objectiu 
transmetre continguts d’aprenentatge i millorar la capacitació de les persones en 
els respectius llocs de treball. 

S’agrupen les accions formatives atenent a diferents criteris per obtenir la 
classificació següent:  

- Segons l’entitat organitzadora 
- Segons el format d’impartició 
- Segons la modalitat didàctica 
- Segons el caràcter de les accions formatives 
- Segons el contingut funcional del MEO 

 

6.1.  Segons l’entitat organitzadora  

Aquesta classificació ve determinada per raó de l’entitat que organitza la formació:  
 
Formació interna: 
És la que requereix formadors vinculats a la mateixa entitat i que està organitzada 
totalment o parcialment per la unitat de formació del PAS.  
Estaria indicada quan el personal s’incorpora a la URV, per reorientar algun aspecte 
intern o quan el contingut és tan específic de la mateixa unitat que requereix 
coneixements interns de la mateixa unitat. 
Formació externa: 
És la que no requereix formadors vinculats a la mateixa entitat i pot estar 
organitzada totalment per centres o institucions externes a la unitat de formació 
del PAS.  
Estaria indicada quan els continguts a transmetre requereixen formadors externs i 
no es poden donar des de la mateixa universitat.  
 

6.2.  Segons el format d’impartició  

Curs: 
És una acció formativa amb una durada igual o superior a deu hores. 
Taller: 
És una acció formativa amb una durada inferior a deu hores i amb un caràcter 
eminentment pràctic que dona eines i recursos perquè siguin aplicats. 
Seminari/jornada: 
És una acció formativa de caràcter informatiu, majoritàriament de durada inferior 
a deu hores. Generalment gira al voltant d’un tema específic i concret.  
Tutoria o monitoratge 
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És una acció formativa immediata i personalitzada que respon a les necessitats 
molt concretes d’aprenentatge. Generalment, s’imparteix al mateix lloc de treball, 
amb l’objectiu de cobrir una necessitat formativa d’aplicabilitat immediata. 
Càpsules formatives 
Són sessions formatives integrades en un àmbit de treball, impartides amb un 
format àgil de xerrada de curta durada, d’una hora i mitja aproximadament, amb 
un posterior col·loqui o posada en comú amb els participants. S’imparteixen a 
grups reduïts.  
Activitats d’informació 
Són sessions sobre un tema concret (un nova aplicació, una visita presencial, etc.) 
a partir del qual s’obté un aprenentatge eminentment pràctic o una breu 
introducció de temes que es poden desenvolupar posteriorment amb altres accions 
formatives de més durada.  

 

6.3.  Segons la modalitat didàctica  

Formació presencial 
És la tipologia de formació majoritària, la tradicional, i s'imparteix en una aula on 
alumne i docent comparteixen un espai físic comú i s'interrelacionen personalment. 
Formació semipresencial 
És l'aprenentatge que combina diferents mètodes d'impartició, models 
d'ensenyament i estils d'aprenentatge mitjançant l'ús de recursos virtuals i físics: 
inclou tant classes presencials com activitats d'aprenentatge virtual. Les presencials 
serveixen de tutoria, per fer activitats orals, per presentar nous conceptes que 
després es tractaran en línia, per enfortir els lligams del grup o com a complement 
formatiu. 
Formació no presencial 
Es tracta d'una formació completament virtual mitjançant canals electrònics, amb 
eines o aplicacions d'hipertext com a suport dels processos d'aprenentatge. 
Autoaprenentatge  
A partir d'un recull de materials, dissenyats amb criteris pedagògics, es posen a 
disposició recursos que tenen com a objectiu ampliar i perfeccionar, de manera 
flexible i individualitzada, les competències tècniques i qualitatives sense la 
presència d'un docent ni l'existència d'una programació establerta amb caràcter 
previ. Aquests recursos són complementaris a algunes accions formatives. 

 

6.4.  Segons el caràcter de les accions formatives 

Obligatori/necessari 
És la que resulta indispensable per al lloc de treball. Pot ser per la necessitat 
d’adaptació dels treballadors o perquè els llocs s’han vist afectats per modificacions 
de caràcter tècnic o funcional. Des de la unitat de formació, i sota les indicacions de 
la direcció, es pot determinar l’obligatorietat (necessitat) de participar en 
determinades accions formatives per designació.   
Voluntari 
És la que va adreçada a actualitzar o perfeccionar coneixements i promoure el 
desenvolupament professional de les persones. 
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6.5.  Segons el contingut funcional del MEO  

El Manual d’estructura organitzativa és una eina de gestió organitzativa del PAS 
de la URV que preveu elements de gestió de recursos humans i que recull de 
manera sistematitzada tota la informació relativa a la definició funcional dels llocs 
de treball del PAS a la URV i les estructures organitzatives bàsiques de 
l’organització. Així, doncs, esdevé una eina bàsica per gestionar una part dels 
recursos humans de la URV, el PAS, amb un conjunt d’elements integrats i 
cohesionats. 
 
Hi ha una doble classificació d’elements que integren el Manual: 

- Elements amb contingut funcional: descripcions de lloc de treball, 
competències i fitxes d’unitat. 
- Elements amb contingut organitzatiu: organigrames i relació de llocs de 
treball.  

 
Els coneixements mínims necessaris per a cada un dels llocs de treball i les unitats 
estan definits a les DLT i fitxes d’unitat, i la formació del Nou marc general per al 
pla de formació del PAS s’organitza i planifica d’acord amb aquest contingut. La 
necessària connexió entre les eines de gestió fan preveure uns àmbits de 
coneixements genèrics.  

Segon la DLT:  

Aplicacions informàtiques 
És la formació sobre els coneixements d’ofimàtica en els diversos nivells necessaris: 
bàsic, mitjà i avançat. Va encaminada a la millora de les competències digitals del 
PAS.  
Legislatius 
És la formació sobre els coneixements generals de legislació universitària, legislació 
de funció pública i normativa pròpia o de l’àmbit d’actuació. Es pot oferir en format 
d’actualització, novetat o aprofundiment, i va encaminada a la divulgació de 
normatives o protocols d’actuació en relació amb els àmbits necessaris.  
Específics 
És la formació que comprèn les necessitats específiques dels llocs de treball (ex. 
tècniques vinícoles i agrícoles, manteniment preventiu de cotxes, etc.). Va 
encaminada a desenvolupar les funcions més específiques del lloc de treball. 
Competències 
És la formació que va encaminada a desenvolupar les competències estratègiques 
i específiques dels llocs de treball, d’acord amb la família en què està classificada la 
DLT.  
Les competències estratègiques van encaminades a capacitar els membres del PAS 
per desenvolupar amb èxit les seves funcions i tenen una vinculació amb els valors 
i la missió de la URV com a institució. L’oferta formativa anirà encaminada a assumir 
els diferents nivells.  
Les competències específiques són les que estan més relacionades amb les 
funcions pròpies del lloc de treball i s’han considerat “claus” per a les funcions del 
lloc de treball.   
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Segons la fitxa d’unitat: 

Competències: estratègiques i específiques  
És la formació que en matèria d’ofimàtica i legislació, i dels coneixements específics 
descrits en cada una de les subunitats/seccions, va encaminada a millorar o 
habilitar els membres del PAS en les eines i matèries pròpies de la seva unitat.  
 

7. Formadors i els recursos formatius 

La impartició de les accions formatives ha d’anar a càrrec de formadors experts en 
els continguts i en les metodologies formatives, que poden ser interns o externs a 
l’organització. Els recursos formatius (activitats virtuals, llicències, etc.) s’han de 
seleccionar d’acord amb criteris d’expertesa i/o qualitat. 

L'elecció de proveïment estarà en funció dels objectius de les accions formatives, 
del grau d'especialització, de l'existència o no a la Universitat d'especialistes en el 
tema i de les disponibilitats pressupostàries, entre d'altres. 

 

El Servei de Recursos Humans ha de dur a terme un registre de persones, 
empreses, institucions, etc. que imparteixin les accions formatives, per tal que 
periòdicament la Comissió estudiï la continuïtat de la seva vinculació amb el Nou 
marc general per al pla formació del PAS, en funció de les avaluacions que s'han fet 
de llur activitat, d’acord amb els criteris descrits al sistema de gestió de qualitat. 

Amb caràcter general, el formadors i els recursos formatius es finançaran d'acord 
amb els barems descrits al pressupost URV i l'Escola d'Administració Pública de 
Catalunya per a les activitats de formació del personal de les administracions 
públiques. Qualsevol sistema diferent haurà de ser aprovat per la Comissió de 
Formació. 

Quan les accions formatives siguin impartides pel mateix PAS de la URV, es tindrà 
en compte el següent: 

 Si la formació que ha d’impartir un membre del PAS té relació directa amb 
les funcions pròpies del lloc de treball, aquesta es realitzarà dins de la 
jornada habitual i se’n retribuirà la preparació, sempre que aquesta estigui 
degudament justificada a la fitxa de l’acció formativa. 

 Un membre del PAS podrà impartir accions formatives com a especialista 
d’un tema determinat no directament relacionat amb el contingut específic 
del seu lloc de treball. En aquest cas, la formació s’haurà d’impartir fora de 
l’horari habitual de feina o, si no és possible, haurà de recuperar les hores 
destinades a aquesta impartició. Aquesta formació serà retribuïda. 

 Les actualitzacions funcionals o tècniques del contingut del lloc de treball no 
es consideraran accions formatives incloses en les programacions de 
formació.  
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8. Àmbits d’aprenentatge 

La classificació del PFPAS en àmbits d’aprenentatge és resultat d’una detecció de 
necessitats formatives, en què s’han classificat les propostes d’aprenentatge de tots 
els membres del PAS i s’han agrupat i classificat per àmbits d’aprenentatge comuns.  

El resultat són onze àmbits d’aprenentatge,6 que al seu torn estan dividits en 
subàmbits per facilitar la classificació dels programes d’aprenentatge. Aquests 
s’aniran adaptant a mesura de les necessitats en el transcurs del temps.  

Les definicions dels àmbits d’aprenentatge són les següents: 

 Aplicacions corporatives: activitats relatives a l'ús de programes o 
plataformes informàtiques institucionals. 

 Competències professionals, personals i col·lectives: activitats que tenen 
per objectiu el desenvolupament de les competències personals tant en la 
interacció amb els altres com en els processos de millora i desenvolupament 
propis. 

 Comunicació i llenguatge: activitats relatives a l'expressió, comunicació i 
transmissió de la informació. 

 Documentació, arxiu i gestió cultural: activitats relatives a l'anàlisi dels 
aspectes formals i de contingut de material documental en formats diversos, 
així com a l’elaboració i utilització de diferents tècniques i instruments per 
localitzar i recuperar la informació. 

 Econòmic i financer: activitats relatives als processos implicats en les tasques 
pressupostàries, comptables, econòmiques, de gestió de fons, tresoreria i 
actuacions financeres. 

 Espai experimental i recerca: activitats basades entorn dels laboratoris i en 
aprenentatges experimentals, així com de suport a la recerca. 

 Gestió de personal i desenvolupament organitzacional: activitats relatives 
a coneixements i habilitats que tenen a veure amb la gestió de persones, tant 
en activitats de seguiment i control administratiu com en activitats de 
motivació i desenvolupament de persones. S'hi inclouen també els aspectes 
organitzatius que incideixen en la millora del funcionament de les persones. 

 Informàtica i TIC: tecnologies lligades a la informàtica i als mitjans de 
comunicació aplicades a la millora de la prestació de serveis. 

 Jurídic i administratiu: activitats relatives als diferents actes i procediments 
jurídics realitzats per l'Administració pública d'acord amb el dret 
administratiu, i també a qualsevol normativa jurídica requerida per al 
desenvolupament de les funcions del lloc de treball. 

 Manteniment d'instal·lacions i gestió d'edificis: activitats relatives a la 
gestió dels edificis i instal·lacions de la URV. 

 Qualitat i excel·lència: activitats que tenen per objectiu assolir un major 
grau d'excel·lència en la prestació de serveis. També inclou activitats que 
tenen per objectiu definir, planificar, desenvolupar i avaluar projectes o 
programes d’actuació tècnica que donin resposta a les necessitats de la 
Universitat, per fer un seguiment exhaustiu del seu desenvolupament, 

                                                 
6 Vegeu l’annex 2. Àmbits i subàmbits d’aprenentatge.  
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tramitant i gestionant la informació i la documentació associada d'acord 
amb les normatives generals i específiques. 

 

9. Línies formatives 

L’oferta es cataloga en funció de tres tipus de línies formatives estratègiques, 
segons l’objectiu de la matèria formativa: per al lloc de treball, per al 
desenvolupament professional o per al desenvolupament personal.  
 

 

 
En qualsevol línia formativa, la URV pot proposar activitats formatives de caire 
estratègic i transversal. Aquestes són considerades claus per al PAS, perquè estan 
lligades als objectius de govern o a l’orientació de servei públic. Aquests programes 
poden estar relacionats amb les competències estratègiques.7  
 
Amb caràcter general s’han de desenvolupar dins l’horari de treball habitual; 
computen com a jornada laboral i, per tant, consumeixen el crèdit horari assignat 
destinat a formació a cada membre del PAS.  

 

9.1.  Formació per al lloc de treball  

La formació per al lloc de treball és la es considera necessària per desenvolupar les 
funcions pròpies del lloc de treball assignades. Per tant, és la que té com objectiu 
atendre les necessitats de formació requerides per la institució i considerades 
essencials per al lloc de treball. 
 
Aquestes accions formatives poden anar destinades a l’adquisició de formació 
bàsica per als nouvinguts, al manteniment o posada al dia o al perfeccionament 
professional. 
 

9.2.  Formació per al desenvolupament professional 

La formació per al desenvolupament professional és la que s’orienta a la millora 
professional a través de l’adquisició de competències específiques del lloc de 
treball.  
 

                                                 
7 Vegeu les competències estratègiques en cada DLT (descripció de lloc de treball).  
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9.3.  Formació per al desenvolupament personal 

La formació per al desenvolupament personal és la que s’orienta a millorar el nivell 
de coneixements personals d’un àmbit diferent al del lloc de treball propi. Pot ser 
formació sense vinculació directa amb el lloc de treball ocupat, però relacionada 
amb l’organització.  
 

9.4. Com afecta el crèdit horari?  

El caràcter de la formació (voluntària o obligatòria) varia en funció de la línia 
formativa i la possibilitat que consumeixi crèdit horari. Aquests criteris s’han de 
concretar en el Manual de formació. 

 

10. Comissió de Formació 

La Comissió de Formació és un òrgan de treball per a la promoció, 
desenvolupament i coordinació de la formació del PAS de la URV. 

L’objectiu d’aquesta comissió és vetllar pel Nou marc general per al pla de formació 
del PAS.  

La composició paritària és la següent: 
 

- President: gerent o gerenta 

- 3 vocals designats per la Gerència 

- 4 vocals designats per la Junta i el Comitè 

 
Un dels vocals ha de ser designat secretari de la Comissió, i un tècnic o tècnica de 
formació ha d’actuar com a secretari tècnic . També hi poden participar tècnics del 
Gabinet Tècnic de la Gerència o altres assessors externs, si s’escau.  

 

Per tal de garantir el seguiment dels plans de formació, cal que amb caràcter 
pluriennal ambdues parts comuniquin els membres titulars que integren aquesta 
comissió. Alhora, per cobrir situacions puntuals d’impossibilitat d’assistència dels 
vocals titulars, es poden comunicar els membres que poden actuar com a suplents. 

 
Les funcions de la Comissió de Formació són les següents: 
 

1. Conèixer, valorar i aprovar les programacions de formació proposades 
per la Gerència, que posteriorment ha de gestionar el Servei de Recursos 
Humans. 

2. Valorar les propostes puntuals i específiques de formació fetes tant pels 
responsables d'unitat com pels mateixos membres del PAS.  

3. Proposar la incorporació de noves accions de formació d'acord amb els 
objectius del Nou marc general per al pla de formació del PAS.  

4. Proposar a l'Escola d'Administració Pública de Catalunya, o òrgan 
competent en cada moment, la formació que ha d'estar subvencionada a 
través de l'AFEDAP/FOFOCO o com es denomini en un futur. Prèviament, 
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la Comissió ha de trametre aquesta proposta a les seccions sindicals amb 
representació entre el PAS de la URV perquè hi donin el vistiplau.  

5. Valorar i resoldre les accions formatives amb cofinançament.  
6. Fer un seguiment de l'execució dels programes de formació i validar els 

resultats de l'avaluació de la formació en tots els aspectes.  
7. Rebre informació periòdica sobre la gestió econòmica de la dotació 

pressupostària destinada a la formació.  
8. Rebre informació periòdica sobre la gestió de proveïdors de la formació.  
9. Proposar a la Gerència millores en la gestió de la formació.  
10. Aprovar la memòria periòdica de formació del PAS.  
11. Proposar modificacions del Nou marc general per al pla de formació del 

PAS. 
12. Informar sobre la correcta aplicació dels criteris de selecció establerts per 

a l’adjudicació d’accions formatives contingudes en les ofertes generals 
de formació. 

13. Fer el seguiment de l’adequació de la formació i aprenentatge del PAS 
d’acord amb el Manual d’estructura organitzativa. 

14. Qualsevol altra funció que sigui necessària per al correcte 
desenvolupament de la política de formació, d’acord amb el que estableix 
el Reglament de formació.  

 
Aquesta comissió pot redactar un document que estableixi les línies generals per 
facilitar-ne el funcionament intern. 
 
Reunions i presa d’acords  
 
La Comissió de Formació s’ha de reunir periòdicament i almenys tres vegades l'any, 
mitjançant una convocatòria del president o presidenta i l'ordre del dia 
corresponent.  

La Comissió també s'ha de convocar quan així ho sol·liciti la meitat dels seus 
membres i la petició sigui justificada. 

Per tal que la Comissió de Formació pugui prendre acords vàlids, cal que hi sigui 
present la meitat més un dels seus membres.  

Els acords sempre s’han de prendre per majoria simple dels assistents.  

  
 

11. Finançament  

Els programes formatius proposats en cada pla de formació han de tenir sempre 
caràcter gratuït per als membres del PAS de la URV. Respectant les especificacions 
dels referents normatius vigents,8 els pressupostos anuals de la URV han d’incloure 
la partida pressupostària assignada per satisfer els programes formatius proposats 
i han de ser coherents amb les accions formatives posades a disposició del PAS. 

                                                 
8 Conveni col·lectiu del PAS laboral i normativa vigent. 
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De la dotació econòmica procedent de la partida pressupostària anual destinada a 
formació, cal reservar un 10% al cofinançament d’accions formatives externes. 
En el cas que quedi pendent d’executar una part d’aquest percentatge, aquest s’ha 
de destinar a la resta d’accions de formació previstes i planificades.  

A més, també cal destinar a formació del PAS les partides que es derivin de 
subvencions i/o acords de finançament d’accions formatives amb organismes de 
l’Administració, com per exemple el fons de formació contínua de l’AFEDAP (EAPC). 

Qualsevol altre tipus de subvenció específica adreçada a la URV per accions de 
formació ha d’incrementar la dotació per a aquell any. 

En cas que no es pugui executar completament, la partida pressupostària 
destinada a formació ha de passar a formar part del pressupost de l’any següent. 
 
La URV podrà destinar part del seu romanent a desenvolupar noves actuacions en 
el Nou marc general per al pla de formació del PAS i impuls a la 
internacionalització. Aquest fons es destinarà exclusivament al desenvolupament 
professional del PAS per facilitar noves oportunitats d’aprenentatge, potenciar el 
perfeccionament professional i facilitar la formació especialitzada. En aquest cas, la 
Comissió de Formació determinarà el seu desenvolupament (convocatòria, crèdit, 
sol·licituds, etc.).  
 

 

12. Manual de formació  

 

En el termini màxim de cinc mesos, la Comissió de Formació ha d’aprovar el Manual 
de formació per tal de desenvolupar aquest Nou marc general per al pla de 
formació del PAS, amb la finalitat d’establir els criteris de regulació interna que 
siguin necessaris i garantir el correcte desplegament de les programacions de 
formació. 
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CONCLUSIONS 

La formació del PAS ha estat sempre un compromís de la URV. Des de l’aprovació 
del Reglament i la Política de formació de l’any 2001, s’han executat un total de 16 
plans de formació i l’oferta formativa del PFPAS ha seguit creixent i diversificant-se, 
sempre amb un alt grau de satisfacció. L’objectiu de la institució és, doncs, 
continuar avançant en aquesta línia dotant-nos d’una nova eina que aporta un valor 
estratègic a la formació i al coneixement del PAS. 

Amb el present Marc general per al Pla  de formació del PAS es persegueix 
consolidar el model de formació del PAS i, alhora, impulsar noves accions i mètodes 
per afavorir la modernització i actualització del PAS. I l’objectiu és fer-ho mitjançant 
nous recursos que permetin l’autogestió de l’aprenentatge, així com l’intercanvi de 
coneixement i experiències entre el PAS.  

En un context cada vegada més exigent, on els canvis tecnològics i socials se 
succeeixen amb molta rapidesa, l’aprenentatge continuat, l’actualització de 
coneixements i el desenvolupament d’habilitats és una necessitat per a la 
Universitat. 

El PAS és un dels motors de la Universitat i ha d’estar capacitat i preparat per 
afrontar nous reptes. 
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13. Annex 1 

 

ÀMBITS D'APRENENTATGE SUBÀMBITS D'APRENENTATGE 

1. Aplicacions corporatives 

Aplicacions d’àmbit acadèmic 

Aplicacions d’àmbit de contractació i licitacions 

Aplicacions d’àmbit CRAI 

Aplicacions d’àmbit econòmic 

Aplicacions d'àmbit de recerca 

Aplicacions d'àmbit laboral 

Aplicacions per al treball col·laboratiu 
   

2. Competències professionals, personals i 
col·lectives 

Gestió de conflictes 

Gestió del temps 

Intel·ligència emocional 

Atenció plena (mindfulness) 

Negociació 

Organització efectiva del treball 
Presa de decisions 

Treball en equip 
    

3. Comunicació i llenguatge 

Assessorament lingüístic 

Difusió de la informació 

Idiomes 

Llenguatge administratiu 

Protocol i relacions institucionals 

Tècniques de comunicació efectiva 

Màrqueting 

Gestió de clients 

Xarxes socials 
    

4. Documentació, arxiu i gestió cultural 

Biblioteca i catalogació 

Drets d'autor i propietat intel·lectual 

Gestió cultural 

Gestió dels recursos del CRAI 

Organització i gestió de documents i arxiu de la URV 
    

5. Econòmic i financer 

Auditories i justificacions 
Comptabilitat i inventari 
Gestió del pressupost 
Gestió econòmica 

   
6. Espai experimental i de recerca Laboratori 

   

7. Gestió de personal i desenvolupament 
organitzacional 

Estructura general de la URV 
Gestió del canvi 
Gestió del coneixement 
Grups de treball 
Lideratge i motivació d'equips 
Treball col·laboratiu 
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ÀMBITS D'APRENENTATGE SUBÀMBITS D'APRENENTATGE 

8. Informàtica i TIC 

Aplicacions web o softwares 

Bases de dades 

Disseny i aplicació de web social 

Disseny i edició de presentacions 

Editor i realitzador de gràfics i imatges 

Ofimàtica 

Programació 

Seguretat informàtica 

Tecnologies de l'aprenentatge 

Ús i aplicació de les TIC 

Ús i aplicació de mitjans audiovisuals 

Xarxes informàtiques 
    

9. Jurídic i administratiu 

Administració electrònica 

Àmbit acadèmic 

Àmbit de contractació pública 

Àmbit de recerca 

Àmbit econòmic 

Àmbit laboral 

Assessorament jurídic 

Contractació i licitacions 

Elaboració de convenis 

Normativa i legislació d'àmbit general 

Normativa sobre protecció de dades 

Procediment administratiu i registre de documents 
    

10. Manteniment d'instal·lacions i gestió 
d'edificis 

Camp experimental 

Gestió d'edificis 

Instal·lació i reparació 
  

11. Qualitat i excel·lència 

Anàlisi de dades i representació de la informació 

Atenció d’usuaris 

Disseny de qüestionaris i enquestes 

Elaboració d’informes 

Gestió de la qualitat 

Manteniment de sistemes de qualitat ISO 

Planificació estratègica i direcció per objectius 

Sistemes de gestió enfocats a processos 

Tècniques d'avaluació 

 

 

 


