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Objecte 

Adquisició, actualització i millora de les competències (coneixements, habilitats i aptituds) professionals del 
personal d'administració i serveis. 
 
 
Abast 

Tot el personal d'administració i serveis de la Universitat de Girona. 
 
 
Documentació de  referència 

- Estatuts de la Universitat de Girona . ACORD GOV/94/2011, de 7 de juny, pel qual s'aprova la modificació 
dels Estatuts de la Universitat de Girona i es disposa la publicació del seu text íntegre. (DOGC núm. 5897 de 9 
de juny de 2011) 

- Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic. 

- Document de política de formació del personal d'administració i serveis de la Universitat de Girona, aprovat 
per Consell de Govern de 5 de juny de 2008. 

- Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refundició en un text únic dels preceptes de 
determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública (DOGC núm. 2509). 

- 5è Conveni col·lectiu de treball del personal d'administració i serveis laboral de les Universitats Públiques 
Catalanes. 

- Reglament d'accés del personal d'administració i serveis funcionari (DOGC núm. 5052 de 21 de gener de 
2008) i bases generals dels processos selectius per a l'accés del personal d'administració i serveis funcionari de 
la Universitat de Girona. 

- Pla de formació anual 

- Resolucions de l’Acord de Formació Contínua per a les Administracions Públiques. Conveni AFCAP-UdG 

 
 
Responsabilitats 

Propietari/Responsable polític: Vicerector amb responsabilitats en personal 

Propietari/Responsable tècnic: Responsable de la Secció de PAS del Servei de Recursos Humans 
 
Unitats que intervenen En què consisteix la seva intervenció 
Responsable del Servei  de Recursos 
Humans 

Dissenyar el Pla de Formació 

Responsable de  Secció de PAS Realitzar el seguiment i la supervisió de l'execució del Pla 
Responsable del Negociat de 
Formació 

Organitzar i gestionar les activitats de formació del Pla 

 
 
Desenvolupament del procés 

Pel que fa referència als centres integrats, la formació del Personal d'Administració i Serveis de la Universitat de 
Girona és un procés que es programa anualment.  
 
Aquest procés consta de 4 subprocessos:  

1.- Captació de les necessitats formatives 
2.- Organització de les activitats de formació 
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3.- Realització de les activitats de formació 
4.- Avaluació i prospectiva 

 
Subprocés 1. Organització de les activitats de formació 
En primer lloc cal detectar quines són les necessitats de formació que té el Personal d'Administració i Serveis, 
amb la finalitat d'obtenir una programació de les activitats a realitzar al llarg del curs vigent. Per fer-ho es tenen 
en compte:  

- Les necessitats de formació general que es plantegen des dels organismes de govern en 
aplicació del pla o plans estratègics, i que es fan arribar a la Comissió de  Formació. 

- Les necessitats de formació específiques plantejades pels responsables d'unitat. 
- La prospectiva resultant de l'avaluació de l'any anterior. 
- Les demandes individuals de formació. 
 

A partir de les anteriors necessitats es dissenya un Pla de formació que contempla una sèrie de cursos repartits 
en diferents camps: 

- Competències tècniques (Reciclatge informàtic, gestió acadèmica, gestió econòmica…) 
- Competències per al desenvolupament professional 
- Competències per al desenvolupament personal 

 
La Comissió de Formació, composta per representants de les forces sindicals i de gerència, elabora la proposta 
de cursos que s'han d'organitzar, cenyint-se al pressupost que la Universitat de Girona destina a la formació del 
Personal d'Administració i Serveis i a les aportacions a través dels Acords de Formació Contínua per a les 
Administracions Públiques (AFCAP). 
 
Subprocés 2. Realització de les activitats de formació 
El següent subprocés consisteix en la realització de cadascuna de les activitats de formació programades. 
Mitjançant un aplicatiu intern es gestionen les sol·licituds de formació i la inscripció a cadascuna d’elles per tal 
que es puguin portar a terme. 
 
Subprocés 3. Avaluació i prospectiva 
Una vegada realitzades les activitats, es realitza l'avaluació de les mateixes per poder elaborar una memòria. 
Aquesta es confecciona a partir d'enquestes de valoració contestades pels assistents, i pel formador. 
 
A partir de la memòria d'avaluació, es realitza una prospectiva que servirà de guia per a la programació de l'any 
següent i que tanca el procés de formació amb l'actualització professional del Personal d'Administració i Serveis 
i un balanç econòmic del Pla de formació d'aquell any. 
 
 
Per altra part, i pel que fa referència als centres adscrits serà cada centre concret el que assegurarà que els 
empleats puguin accedir a la formació necessària per al bon desenvolupament de les seves tasques. 
 
 
Registres 
 
Registre Qui arxiva Quant temps 
Bases de dades d'activitats i participants Negociat de Formació Indefinit 
Pressupostos de gestió de les activitats i documents 
comptables 

Negociat de  formació i 
Servei d'Economia 

6 anys 

Fitxa resum de l'activitat Negociat de Formació 6 anys 
Memòria d'avaluació Negociat de Formació Indefinit 
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Indicadors, seguiment i  millora 
 
Indicador Subministrador   Analista 
Activitats organitzades / Demandes presentades  Recursos Humans Recursos Humans 
Places ocupades / places ofertes per curs*100 Recursos Humans Recursos Humans 
Assistència / matrícula*100 Recursos Humans Recursos Humans 
Nivell de satisfacció del docent Recursos Humans Recursos Humans 
Nivell de satisfacció del PAS assistent Recursos Humans Recursos Humans 
Avaluació de l'aplicabilitat de la formació al lloc de treball Recursos Humans Recursos Humans 
 
 
 
El cap del Negociat de Formació, conjuntament amb el cap del Servei de Recursos Humans, analitzarà els 
resultats i proposarà els canvis necessaris per a la seva aplicació en el Pla de formació de l'any següent. 
 
Fluxgrama 
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Organització de l’activitat

Comissió de formació Responsables 
d’Unitat Negociat de Formació Personal 

d’Administració i Serveis Formadors

Es realita 
conjuntament amb 

el Negociat de 
Formació

Definició de continguts, 
durada, lloc i calendari de 

l’activitat

Fitxa online de 
l’activitat

Anulació activitat
NO

Contacte i selecció dels 
formadors

Demandas 
específicas

Recepció de 
demandes 

Programació d’activitats

Difusió de l’activitat 

Elaboració proposta 
de formació 

Nombre d’inscrits 
suficient?

Demandes 
específiques

Aplicatiu intern de 
gestió

Aplicatiu intern de 
gestió

Informació / 
Dades

Va a procediment de Gestió 
de sol·licituds

1

Demanda
Memòria d’avaluació 

del curs anterior

Fin

Solicitud online de 
inscripciones a la 

actividad

Notificación Anulación 
Actividad al PAS

Demandes 
específiques

SÍ
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Realització de l’activitat

Comissió de 
Formació Negociat de Formació Formadors

Aquest procediment es 
realitza una vegada s’ha 

realitzat l’activitat

Concreció de la 
realització de l’activitat

1

Documentació gestió 
econòmica

Aplicatiu intern de 
gestió

Llistat d’inscrits a 
l’actividad

Notificació No Admisió al 
PAS i a la Comissió de 

formació

SÍ NO

Inscripció

És admès?

Notificació Admisió al 
PAS

Fi

Realització de l’activitat

Gestió de sol·licituds

Gestió econòmica de 
l’activitat
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Avaluació i Prospectiva

Negociat de Formació Formador Personal d’Administració i 
Serveis Comissió de Formació

Tramesa de l’enquesta 
d’avaluació por correu 

electrònic a PAS i formadors

Resposta i retorn 
enquesta

CertificatsAplicatiu intern de 
gestió

NO

Resposta i retorn 
enquesta

Informe d’avaluació per al 
formador/a

Publicació online dels resultats

Gestió de la certificació

Tramitació de la certificació 
al PAS Fi

Fi

Fitxa resum - Informe

Aplicatiu intern de 
gestió

SÍ

Comunicació al PAS

Remissió dels informes 
d’avaluació

Remissió a Comissió de 
Formació

Realització de l’activitat

Té dret a certificat?

Base de dades 
d’avaluació

Anàlisi dels resultats de 
la memòria 

Balanç econòmic anual

Establiment línies de 
futur

Actualització professional del 
PAS

Memòria d’avaluació del 
curs anterior

Elaboració de la programació 
del curs següent

 


