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Qualitat de gestió a l’Administració local.
El canvi necessari en les cultures corporatives

PPrreesseennttaacciióó

El Departament de Cooperació Local posa en marxa una nova iniciativa amb el nom de Jornades
d’Administració Local amb l’objectiu de tractar, un cop cada any, una temàtica concreta, des de
la perspectiva integral i específica de la realitat local. 

Per a aquesta primera ocasió, s’ha considerat interessant treure a debat una «assignatura pen-
dent en el món local» com és el canvi necessari en les cultures corporatives cap a la millora i la
innovació, amb la convocatòria de la 1ª Jornada d’Administració Local, que s’ha de dur a ter-
me el proper divendres, 27 de febrer.1

Amb aquesta trobada es pretén reflexionar sobre la necessitat urgent que els ajuntaments de
Mallorca es posin al dia i propiciar iniciatives de canvi en les formes i els sistemes de treball dins
les organitzacions, que possibilitin, ara ja a curt termini, la implantació generalitzada de sistemes
d’avaluació de la qualitat de la gestió pública per a la innovació i la governança. 

La data límit per al compliment de la Llei 11/2007, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis
públics, és el 31 de desembre de 2009. Això implica que les corporacions locals hauran d’haver
adaptat llurs organitzacions als requeriments d’aquesta norma, pel que fa als procediments admi-
nistratius, la reglamentació, els canals de comunicació i les tecnologies necessàries per tal de
garantir el dret de la ciutadania a accedir a l’Administració pública a través de mitjans electrònics. 

L’element principal que farà possible tot aquest procés són les persones que treballen als serveis
públics i és aquí on caldrà incidir decididament per tal que s’identifiquin clarament dins les noves
estructures, es motivin i es formin adequadament, des d’una ètica de servei públic que associa
els canvis, no com a feina afegida, si no com a oportunitat de millora cap a la satisfacció dels
drets i les necessitats ciutadanes. 

Aquest llibre és un recull de les ponències que s’han desenvolupat en el marc d’aquesta jornada
amb l’objectiu de difondre les idees principals que s’hi tractaren i acompanyar en l’estratègia glo-
bal de la millora dels nostres serveis públics.

Miquel Rosselló

Conseller de Cooperació Local
Consell de Mallorca

1. Aquesta jornada tingué lloc el 2009.
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Realitzada el 27 de febrer de 2009 a l’Auditori
del Centre Empresarial Son Espanyol, del Parc
Bit de Palma.

Després de l’obertura oficial a càrrec de
Francina Armengol, presidenta del Consell de
Mallorca, s’ha donat pas al desenvolupament
de la jornada, en la qual actua de moderado-
ra Neus Truyol, directora de l’Observatori de
Polítiques Locals del Departament de Coope-
ració Local. 

La clausura de la Jornada ha estat a càrrec del
conseller executiu de Cooperació Local,
Miquel Rosselló del Rosal, que, en el discurs,
ha inclòs la presentació del tercer volum de la
col·lecció d’estudis de l’Observatori de Políti-
ques Locals: La cultura de la qualitat de gestió
als municipis de Mallorca; una diagnosi aproxi-
mativa, l’autor del qual és Gabriel Bassa. 

El tema central de la jornada, com indiquen el
títol i el subtítol, ha girat entorn de la millora
necessària de la qualitat de la planificació
estratègica i de la gestió administrativa dels
diferents ajuntaments, amb el canvi desitjable
en la cultura corporativa, com element impres-
cindible per poder-ne obtenir resultats satisfac-
toris en la qualitat del servei a la ciutadania. 

Per atendre aquesta problemàtica, s’han
exposat cinc ponències amb una durada de
45 minuts cadascuna, seguides d’un breu
col·loqui.

Primera ponència: 

Títol:

«El segon Pla estratègic de qualitat
(2007/2014) del Govern de les Illes Balears»

Ponent: 

Fernando Monar de la Rubia, director
general de Qualitat dels Serveis, de la
Conselleria de Presidència del Govern de
les Illes Balears

Segona ponència: 

Títol: 

«Plans d’actuació municipals i projectes de
canvi organitzatiu en l’escenari de la crisi
econòmica 2009-2010»

Ponent: 

Albert Calderó, subdirector d’Estrategia
Local, un equip de consultors especialitzat
en institucions públiques, en matèria d’es-
tratègia, organització, recursos humans i
comunicació

Tercera ponència: 

Títol:

«L’experiència del Departament de Forma-
ció i Qualitat de la Diputació d’Alacant»

Ponent:

José Antonio Latorre Galicia, cap del
Departament de Formació i Qualitat de la
Diputació d’Alacant

Quarta ponència

Títol: 

«El repte de la formació amb (no de) quali-
tat, com instrument clau per a potenciar la
cultura de la modernització i l’e-govern a
l’Administració local. Més enllà d’una cul-
tura de qualitat»

II .. AAvvaalluuaacciióó ddee llaa jjoorrnnaaddaa
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Ajuntament de Santa Maria del Camí

Ajuntament de Santanyí

Ajuntament de Sineu

Ajuntament de Sóller

Ajuntament de Vilafranca de Bonany

Ajuntament d’Estellencs

Ajuntament d’Inca

Ajuntament de Manacor

Ajuntament de Pollença

Ajuntament de Santa Margalida

Ajuntament de Son Servera

APTA - Associació Professional de Treballadors
Autònoms 

CAIB - Govern Illes Balears

CAIB Conselleria de Comerç Indústria CAIB
Conselleria de Mobilitat 

CAIB Conselleria de Presidència 

CIGA Central Sindical Galega - la Corunya 

Estudiants de la UIB

Estudiants del Centre Illes - Can Domenge -
Palma.

Consell Insular de Mallorca

Consell Insular de Menorca

Consorci d’Informàtica Local de Mallorca

Consorci Riba

GOB

IMAS, Institut Mallorquí d’Afers Socials

Mancomunitat del Pla de Mallorca

Mancomunitat del Raiguer

Mancomunitat de Migjorn de Mallorca

Professionals d’empresa privada 

Personal de la UIB, Universitat de les Illes Balears

Ponent:

Guillermo Domínguez Fernández, pro-
fessor titular de la Universitat Pablo Olavide
de Sevilla. Degà de la Facultat de Ciències
Socials

Cinquena ponència

Títol:

«Les persones: factors clau de la millora de
la qualitat a la Universitat de les Illes
Balears»

Ponent:

M. Jesús Mairata Creus, directora del
Servei d’Estadística i Qualitat Universitària
de la UIB. Professora del Departament de
Pedagogia i Didàctiques Específiques

Procés de difusió de la Jornada 

Es va enviar un correu electrònic massiu a tots
els ajuntaments i els consells insulars de les
Illes Balears, i també a la resta d’entitats locals
i a l’Administració autonòmica de les Illes.
També es va estendre la divulgació als ajunta-
ments i les diputacions de la costa mediterrà-
nia, des de Girona fins a Alacant, així com a
les principals capitals de l’Estat. 

El contingut de l’avís contenia un escrit de
presentació del conseller de Cooperació Local,
amb la justificació de la jornada i els objectius
que es volien assolir, juntament amb un tríptic
del programa i un document d’inscripció, que
oferia la possibilitat de remissió per fax o per
correu electrònic. 

Procés d’inscripció i selecció de parti-
cipants 

En principi, es va establir un termini aproximat
de 20 dies des del final de gener fins al 16 de
febrer, durant els quals es reberen per fax i,
principalment, per correu electrònic les butlle-

tes d’inscripció de les persones interessades.
Finalment, es varen admetre inscripcions fins a
exhaurir la capacitat màxima de l’auditori del
Centre Empresarial, calculat en unes 150 per-
sones, i, en tot cas, es va donar prioritat als
membres electes i al personal qualificat de les
diferents corporacions de Mallorca. 

Es va respondre a totes les sol·licituds agraint
la participació i, finalment, se’ls va confirmar
l’admissió a la jornada. 

Origen de les sol·licituds 

Administració de Justícia 

AELIB Associació d’Empreses Laborals de les
Illes Balears 

Ajuntament de Valldemossa

Ajuntament d’Alcúdia

Ajuntament d’Andratx

Ajuntament d’Artà

Ajuntament de Búger

Ajuntament de Bunyola 

Ajuntament de Calvià

Ajuntament de Felanitx

Ajuntament de Fornalutx

Ajuntament de Lloret

Ajuntament de Marratxí

Ajuntament de Montuïri

Ajuntament de Palma

Ajuntament de Puigpunyent

Ajuntament de sa Pobla

Ajuntament de Sant Antoni de Portmany -
Eivissa

Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar
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El nombre final de persones inscrites fou de
166.

El nombre de participants efectius a les jorna-
des fou de 122. 
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Procés d’avaluació de la jornada 

Per a l’avaluació del compliment d’objectius
i de la satisfacció de les expectatives de les
persones que hi varen participar, es va ela-
borar un qüestionari,2 mitjançant el qual es
va demanar que s’adoptàs una puntuació
del 0 al 10, ja que és la més comunament
intel·ligible i acceptada, per avaluar la jorna-
da des de tres aspectes diferents: l’organit-
zació de l’acte, el contingut de les ponències
en relació amb l’oportunitat, l’adequació i
l’actualitat dels temes tractats, i el paper
dels ponents, fent esment en aquest sentit
al domini del tema, la fluïdesa del discurs, la
capacitat de captar l’atenció, la claredat
d’exposició i la dicció.

Quant a la satisfacció d’expectatives de les
persones participants, es va plantejar en ter-
mes de SÍ o NO la percepció d’aprofitament
global de la jornada i la possibilitat de posar
en pràctica el coneixement compartit.
Finalment, es va habilitar un espai per als
comentaris, les propostes de nous temes i els
suggeriments de millora. 

S’han remès per correu electrònic 122 qües-
tionaris a la totalitat de les persones partici-
pants.

Els qüestionaris emplenats han resultat 49, la
qual cosa suposa una mostra del 40,16 % de
participants.

10 11

Qualitat de gestió a l’Administració local. 
El canvi necessari en les cultures corporatives

2. Vegeu-lo reproduït al final dels textos. 

Valoració dels aspectes organitzatius (puntuació de 0 a 10 ) 

Nombre de qüestionaris emplenats 49 mitjana

Informació prèvia sobre el tema de la jornada 7,69
Procés d’inscripció 8,51
Lloc de realització 8,76
Mitjans tècnics usats 8,39
Horaris 8,57
Alimentació 8,21
Material rebut 7,31
Mitjana final 8,21
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Valoració dels aspectes organizatius
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8,21

7,31

Inscripcions Lloc Mitjans tècnics Horaris Alimentació Materials

Valoració dels aspectes de contingut: oportunitat, adequació 
i actualitat dels temes tractats (puntuació de 0 a 10)

Nombre de qüestionaris emplenats 49 mitjana

Ponència 1 sobre el Pla estratègic de qualitat del Govern Balear 7,17
Ponència 2 sobre la necessitat de planificació estratègica i canvi de cultura als ajuntaments 7,90
Ponència 3 Diputació d’Alacant sobre experiència d’interoperativitat en formació als municipis 7,27
Ponència 4 Universitat Pablo Olavide sobre la qualitat de gestió en processos formatius 8,28
Ponència 5 UIB sobre experiències de motivació i d’avaluació de persones 6,86
Mitjana final 7,50
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Valoració de l’oportunitat, l’adequació i l’actualitat dels temes tractats

Ponència 1 Ponència 2 Ponència 3 Ponència 4 Ponència 5

Ponent 1 mitjana

Domini del tema 7,77
Fluïdesa del discurs 7,41
Capacitat de captar l’atenció 6,87
Claredat d’exposició 7,31
Dicció 7,46
Mitjana global 7,02

*Nombre de qüestionaris: 49

Resultats de l’enquesta

Valoració dels ponents
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Ponent 2 mitjana

Domini del tema 7,76
Fluïdesa del discurs 8,00
Capacitat de captar l’atenció 8,46
Claredat d’exposició 0,78
Dicció 7,78
Mitjana global 8,10

*Nombre de qüestionaris: 49
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Ponent 3 mitjana

Domini del tema 7,95
Fluïdesa del discurs 7,24
Capacitat de captar l’atenció 6,78
Claredat d’exposició 7,17
Dicció 7,20
mitjana global 7,53

*Nombre de qüestionaris: 49

pu
nt

ua
ci

ó 
m

itj
an

a

6,5

7,0

7,5

8,0

Avaluació del ponent 3

8,5

Domini del tema Fluïdesa del
discurs

Capacitat de
captar l’atenció

Claredat
d’exposició

Dicció

Ponent 4 mitjana

Domini del tema 7,57
Fluïdesa del discurs 6,61
Capacitat de captar l’atenció 6,59
Claredat d’exposició 6,29
Dicció 5,98
mitjana global 6,77

*Nombre de qüestionaris: 49
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Ponent 5 mitjana

Domini del tema 7,44
Fluïdesa del discurs 7,23
Capacitat de captar l’atenció 6,69
Claredat d’exposició 6,95
Dicció 7,36
mitjana global 6,96

*Nombre de qüestionaris: 49
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«Nova estructura pressupostària de les enti-
tats locals.»4

«Enviar les publicacions del Consell Insular de
Mallorca referents al tema i donar informació
de les activitats relacionades amb el tema.»

«Aclarir, prèviament abans de la inscripció, a
quines persones van dirigides les jornades i
qui pot en pot treure profit, ja que, personal-
ment, em va agradar molt poder escoltar gent
tan experta en temes de qualitat, però, com
auxiliar administrativa, no ho podré posar en
pràctica si el programa de qualitat no el duen
a terme els meus caps o directius.» 

«Penso que de cara a futures ponències pot
servir, i inclús facilitar el seguiment i fa més
entenedor, un breu resum dels articles que
s’exposaran.»

«Posar un descans de 10 minuts entre xerrada
i xerrada.»

«És necessari dur a terme jornades d’aquest
tipus per conscienciar la gent, especialment
els treballadors, sobre la necessària millora
que ha de dur a terme l’Administració per
donar de cada dia una millor qualitat de servei
al ciutadà. Està bé que les jornades estiguin
obertes a tot el personal del Consell i no
només als caps i els directius, ja que tots en
formam part.»

«Certificaciones de Calidad y Medio Ambien-
te en las Administraciones Públicas.»5

«Si fos possible disposar de Wi-Fi per a oferir
ja (en línia) la descàrrega de la presentació i
així fer possible el seguiment amb l’ordinador
portàtil.»

«Consider que aquesta jornada anava dirigida
a càrrecs polítics. Caldria convocar altres jor-
nades dirigides a personal funcionari i perso-
nal laboral de l’administració.»

«Convocar altres jornades en llocs de fàcil
accés, ja que aquesta jornada es va fer en el
Parc Bit, lloc de no fàcil accés: poc lloc per
aparcar i lluny del local de la conferència.»

«Per a futures jornades consider que seria
convenient estructurar els temes per tractar
en funció de l’òptica dels actors envers els
quals s’adreça la política de qualitat: així, per
una part tendríem els temes relacionats amb
la millora de l’organització interna de les
administracions locals (òptica interna) i, per
una altra, els relacionats amb la millora de la
gestió dels serveis que les administracions
locals presten als ciutadans i ciutadanes de l’i-
lla (òptica externa).»

«Tornar a fer una segona jornada amb distin-
tes ponències per contrastar punts de vista.»

«Allargar la durada de la jornada a dos dies, i
així els temes es podrien abordar amb més
profunditat i amb més participació. Es podrien
organitzar en forma de tallers de treball con-
junt per grups dels participants, per acabar
amb la redacció de conclusions.» 

«Reduir el nombre de ponents i donar més
temps al debat de les ponències.»

Palma, 27 de març de 2009 
Servei d’Assessorament d’Ajuntaments 

en Qualitat i Formació
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Comentaris i suggeriments 
de millora

A continuació, es reprodueixen literalment les
aportacions expressades per les persones que
han fet l’enquesta. 

«Que el qüestionari permeti avaluar cada una
de les ponències (pel cas de no haver assistit a
alguna).»3

«Ajustar més clarament les ponències als
temes inicialment suggerits al programa.
Potser menys ponències i de més temps per
poder aprofundir en els temes. Instar a una
visió més pràctica i aplicable per a l’Adminis-
tració local dels temes tractats.» 

«Anirien bé més pauses entre ponències, el
programa estava molt condensat. El lloc de
realització era molt agradable, però estava
un poc allunyat dels mitjans de transport
habituals. Jornades com aquesta s’haurien
de repetir, almanco una vegada cada dos
mesos.» 

«Que els ponents siguin més asèptics, ja que
vaig trobar que el Sr. Albert Calderó, en posar
els exemples, sempre referits al mateix col·lec-
tiu professional va arribar a ser ofensiu.»

«No podré posar en pràctica allò que he
après, ja que això depèn del Servei en què faig
feina.»

Percepció d’aprofitament global de

la jornada

Dels 49 qüestionaris emplenats, 47 persones
(95,92 %) consideren que s’han satisfet les se-
ves expectatives pel que fa a l’aprofitament
global de la jornada. 

Possibilitat de posar en pràctica el
coneixement compartit

40 persones (81,63 %) han afirmat que po-
dran posar en pràctica allò que han après o
compartit durant la jornada. Només 9 perso-
nes (18,37 %) neguen la possibilitat de dur a
la pràctica els coneixements adquirits. 

14

47 %2%

satisfacció

insatisfacció

posaran en pràctica
els coneixements

No posaran en pràctica
allò que han après

40 %9 %

3. De fet, el qüestionari oferia aquesta possibilitat. 

4. Suggeriment de temàtica per a una propera ocasió.

5. Suggeriment de temàtica per a una propera ocasió.



Fernando Monar
Director general de Qualitat del Govern
de les Illes Balears

El segon Pla estratègic de qualitat del Govern
de les Illes Balears (2007/2014)

Albert Calderó
Subdirector d’Estratègia Local

Plans d’actuació municipals i projectes de can-
vi organitzatiu en l’escenari de la crisi econò-
mica 2009-2010.

José Antonio Latorre Galicia
Cap del departament de Formació i
Qualitat de la Diputació d’Alacant

Qualitat de gestió a l’administració local:
L’experiència del departament de formació i
qualitat de la Diputació d’Alacant.

Guillermo Dominguez Fernández*
Professor de la Universitat Pablo Olavide
de Sevilla i Degà de la Facultat de
Ciències Socials

El repte de la formació amb qualitat, com a
instrument clau per a potenciar la cultura de
la modernització i l’e-govern a l’Administració
local. Més enllà d’una cultura de qualitat.

Maria Jesús Mairata Creus 
Directora del Servei d’Estadística i
Qualitat Universitària de la UIB

Les persones: factors clau de la millora de la
qualitat a la Universitat de les Illes Balears.
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II II ..  PPoonnèènncciieess

* Malauradament, el text de la ponència del professor Guillermo Dominguez Fernández, per causes completament alienes
a la nostra voluntat, no s’ha pogut incloure en aquesta publicació.

Si més no, poden trobar la informació de la ponència a la plana web del Departament de Cooperació Local del Consell de
Mallorca, <www.conselldemallorca.net/?id_section=473>



Aspiram que la qualitat s’insereixi en el siste-
ma de gestió de la nostra organització i que
ens permeti, a mitjan termini, respondre millor
a les expectatives de la nostra ciutadania.

Aquest és un pla que, a més de millorar els ser-
veis, pretén incrementar el capital intel·lectual
de l’organització amb els treballadors públics,
les persones que conformen la nostra
Administració. I també pretén posar a l’abast de
tothom, incloses les altres administracions illen-
ques, el coneixement que es generi. Per això,
per primera vegada, hem establert una línia de
col·laboració en matèria de qualitat dels serveis
amb els consells i els ajuntaments de les illes.

Si miram el conjunt d’accions que s’han pro-
gramat, podem dir que, sens dubte, aquest és
un pla ambiciós. I per això necessitarem mol-
tes mans i molts cors per dur-lo a bon port.
Per la nostra part, posarem tota la tècnica, l’e-
nergia i la il·lusió necessàries.

Situació i descripció de la institució

El Govern de les Illes Balears és una organitza-
ció pública complexa, creada el 1983 arran de
l’aprovació del primer Estatut d’autonomia,
amb un creixement que ha estat molt significa-
tiu –especialment amb els processos de transfe-
rències de les competències d’educació i salut–,
que té competència a l’arxipèlag format per
Formentera, Eivissa, Menorca i Mallorca.
Integren el seu òrgan de govern la Presidència i
14 conselleries, i aquestes, al seu torn, s’estruc-
turen en aproximadament 80 direccions i secre-
taries generals, a més d’unes 45 entitats autò-
nomes, empreses públiques i fundacions, que
integren més de 25.000 empleats públics, els
quals presten els serveis principalment en l’àm-
bit de la salut (prop de 12.000) i de la docència
no universitària (prop d’11.000). 

Aquestes persones fan la feina i atenen la ciu-
tadania en prop de 200 centres de treball grans
i mitjans (10 hospitals, més de 60 instituts d’e-
ducació secundària, la xarxa dels punts d’aten-

ció continuada i de serveis sociosanitaris, 13 de
serveis culturals –museus, biblioteques, arxius–,
15 de serveis administratius) i en d’altres de
mitjans i petits (d’investigació, esports, de
menors, etc., i en les xarxes de ports, de parcs),
entre d’altres, en tot el territori.

El pressupost de la comunitat autònoma per al
2008 va ser de més de 3.320 milions d’euros,
el 36 % dels quals gairebé es destina a Salut i
Consum, i més del 24 %, a Educació i Cultura.

El desenvolupament del recent Estatut d’auto-
nomia i el paper actual i futur dels consells insu-
lars, a més de la voluntat de redefinir i poten-
ciar el dels ajuntaments, situen aquesta orga-
nització pública en una posició molt dinàmica.

Context

Al final de la dècada dels anys vuitanta i el
començament dels noranta, alguns dels
governs dels diferents àmbits de les adminis-
tracions públiques d’Espanya decidiren inclou-
re en la seva agenda, amb més vigor que en
moments anteriors, l’impuls a diferents estra-
tègies de millora dels serveis que prestaven. La
potenciació dels sistemes d’informació i aten-
ció a la ciutadania, la introducció de conceptes
com la determinació i el mesurament d’estàn-
dards, la planificació estratègica, el màrque-
ting polític... varen nodrir els arguments per a
una modernització de l’aparell públic de cada
vegada més anhelada pels usuaris de tot tipus.

De vegades, s’establiren plataformes específi-
ques per impulsar el canvi, en un intent de fer
visibles els postulats de transformació preco-
nitzats, com va succeir amb el Pla de moder-
nització llançat per l’Administració general de
l’Estat (AGE) el 1991. No tots els intents de
millora d’aquell Pla arribaren a bon port, però
d’altres sí que varen saber aprofitar el clima
favorable que es va generar, especialment pel
que fa als valors de la gestió pública i la dispo-
nibilitat cap a la redefinició del paper i la con-
sideració dels usuaris.
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Presentació. «Les persones, primer»

Les persones són l’eix primordial de la política
del Govern de les Illes Balears. La citació que
serveix de titular d’aquestes línies, del presi-
dent Francesc Antich en el discurs d’investidu-
ra, ens fa pensar en una determinada mirada
cap als serveis que presta la nostra institució,
en una determinada manera de fer, des de la
funció pública. Podríem resumir el substrat
d’aquesta nova perspectiva si diguéssim que
tenim coses per fer i, per fer-les bé, comptam
amb les persones.

Com sabem, la recerca de l’increment de la
satisfacció de la ciutadania en relació amb els
serveis que presten les administracions consti-
tueix una senya d’identitat de bon govern. I,
indubtablement, pel pes i la transcendència
que té, especialment per a sectors amplis de
població, és un factor essencial d’allò que s’a-
nomena qualitat de vida. 

Per altra banda, avui és impensable empren-
dre el repte de millorar els serveis públics que
es presten en una organització tan complexa
com la nostra sense comptar amb una estra-
tègia de gestió. Per això, de manera inequívo-
ca, la qualitat es presenta com una palanca
vital per al canvi tranquil, de mirada llarga,
que volem protagonitzar.

Quan el Govern de les Illes Balears va decidir
crear una direcció general ad hoc i impulsar
des del començament de la seva trajectòria,
mitjançant un acord del Consell de Govern,
un conjunt de valors i de fonaments que
havien d’inspirar l’encàrrec que avui es mate-
rialitza en aquest document, es tractava de

construir «un ventall de línies i objectius estra-
tègics» i d’accions que permetés «afrontar el
canvi i la millora dels serveis públics amb
garanties», en un exercici equilibrat que inclo-
gués un procés ampli de participació, la
garantia d’autonomia de les parts i la segure-
tat d’una actuació sense dilació.

Tres mesos, el termini que hem invertit a fer
aquesta feina, és tal vegada un temps breu
des del punt de vista tècnic per fer un pla d’a-
questes característiques, per determinar els
reptes que volem assolir ara i imaginar el que
volem ser després de set anys, amb la inter-
venció de desenes de funcionaris i polítics res-
ponsables de centenars d’unitats, centres i
serveis. Això no obstant, des de la perspectiva
ciutadana, és més que suficient, quan és tan-
ta la feina que queda per fer. Aquesta mirada,
com no pot ser d’altra manera si es tracta de
temes de qualitat, és la que hem prioritzat.

S’ha de remarcar que aquest és un pla fet
entre tots, amb un alt grau de participació.
S’han debatut i precisat el temps i les eines
amb els responsables i els directius de cada
una de les conselleries, que, per això, han cre-
at equips de treball. S’han mantingut reunions
amb les estructures més grans i amb les més
petites. Hem formalitzat entre tots, sense
receptes prèvies, però amb les millors referèn-
cies, el camí divers que volem recórrer, pen-
sant sempre en la ciutadania.

Aquest és un pla per desenvolupar, per millo-
rar i per aprendre col·lectivament. Per això, té
en la seva essència l’avaluació contínua i el
redisseny.
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2.1. El segon Pla estratègic de qualitat del Govern de les Illes Balears
(2007/2014) 

Fernando Monar

Director general de Qualitat dels Serveis
Conselleria de Presidència
Govern de les Illes Balears



Per objectivar aquesta situació, s’ha elaborat
un mapa de qualitat i, amb aquesta finalitat,
s’ha lliurat a cada conselleria una fitxa (amb
preguntes de resposta binària o indicadores
de percentatges), que podien traslladar a les
unitats o els departaments que considerassin
oportuns en funció de l’estructura canviant de
cada una. S’han mantingut diverses reunions i
contactes amb cada responsable; ens hem
desplaçat allà on ens han requerit; hem sumat
les dades que hem aconseguit per vies indirec-
tes, i hem obtingut el resultat que detallam a
continuació.

Ens han arribat quaranta-una fitxes, que han
emplenat diverses unitats.

1. Sistema de gestió de queixes i suggeri-
ments

Totes les conselleries tenen nomenat un res-
ponsable, amb resultats diversos a l’hora de
contestar les queixes dins termini (del 98 % al
25 %). Dues direccions generals disposen de
grups de millora, un d’aquests actiu (Oficina
de Defensa dels Drets dels Menor), a més de
l’Institut d’Innovació Empresarial, i cap depar-
tament o àrea no compta amb participació
ciutadana en el disseny i el funcionament del
sistema. S’ha de remarcar el desconeixement
d’alguns òrgans del constatat sistema de quei-
xes i suggeriments implementat en tota l’es-
tructura bàsica de l’Administració de la comu-
nitat autònoma de les Illes Balears i del vigent
decret 9/2003, de queixes i iniciatives.

2. Cartes de compromisos

En aquest apartat no es pot constatar cap ini-
ciativa des de la informació rebuda a través de
les fitxes; es pot detectar formació en dos cen-
tres (Direcció General de Joventut i Conselleria
d’Agricultura i Pesca), sense cap altra activitat.
Ara bé, ens consta que hi ha diverses cartes de
serveis en diferents àrees de la Conselleria de
Salut i Consum (Direcció General de Farmàcia
i Gerència d’Atenció Primària de Menorca).

3. Avaluació

La situació d’aquest apartat és molt sem-
blant a la de cartes de compromisos, ja que
únicament podem trobar sis unitats amb
autoavaluació realitzada (d’aquestes sis,
dues no han rebut formació i una no ha
constituït l’equip d’autoavaluació). Per
fonts indirectes, coneixem la realització
d’autoavaluacions en les conselleries d’In-
terior i d’Habitatge i Obres Públiques, i l’a-
valuació externa en la de Salut i Consum
(Gestió Sanitària de Mallorca), així com en
diversos instituts d’educació secundària.
D’altra part, hem d’inferir que totes les ins-
titucions o les unitats que han estat candi-
dates al premi Balears Excel·lent (Centre
Balears Europa, Centre de Salut del Coll
d’en Rabassa, Direcció General de Farmàcia,
Fundació Hospital Manacor i Servei de Salut
de les Illes Balears) han passat per un procés
d’avaluació externa. Podem trobar també
un centre avaluat amb el model EFQM
(Centre Balears Europa) i dos més de la
Conselleria de Comerç, Indústria i Energia
amb certificat ISO (IDI i el Consorci per al
Desenvolupament Econòmic de les Illes
Balears).

4. Atenció a la ciutadania

La realització d’enquestes de satisfacció de la
ciutadania, podem trobar-la en algunes àrees
de les conselleries de Salut i Consum, Afers
Socials, Promoció i Immigració, Comerç, Indús-
tria i Energia, i Esports i Joventut. D’aquestes
dues darreres conselleries, diversos centres
realitzen i publiquen de forma periòdica en-
questes, i també emprenen accions per millo-
rar-ne els resultats.

L’acció més estesa és la identificació dels
empleats públics i la senyalització dels edificis
i les oficines administratives (60 % de les uni-
tats que ens han remès les fitxes).
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Els inicis dels noranta varen ser, a més, temps
d’oportunitat per a un canvi més profund en
algunes de les organitzacions més properes a
la ciutadania. Els governs municipals comen-
çaren el trànsit cap a una organització geren-
cial i encarregaren a professionals de la gestió
la direcció d’àrees i serveis, fins i tot d’organit-
zacions senceres. Especialment a Catalunya,
aquesta acció de canvi va tenir un impacte alt
i va servir d’exemple per a un altre tipus d’or-
ganitzacions no tan prestadores de serveis
directes al ciutadà, com les diputacions, però
que cercaven la racionalitat organitzativa que
oferia el model gerencial. 

Per altra banda, alguns governs regionals deci-
diren orientar les millores en l’àmbit tecnològic,
i uniren la informatització generalitzada i la
potenciació de les comunicacions a l’èxit en la
percepció dels ciutadans dels serveis prestats. 

Així, valors, organització i tecnologia varen ser
utilitzats per les zones més avançades de les
distintes organitzacions, en una idea de canvi
diferent de la noció de reforma i centrada en
la de modernització, però en tot cas sense
superar un dels punts febles d’aquests proces-
sos: l’èxit de gran part dels programes de can-
vi estigué molt vinculat al voluntarisme dels
directius que els impulsaven. 

L’aparició del concepte de qualitat en les
administracions públiques espanyoles, imme-
diatament després, encaixà a la perfecció entre
els qui s’havien implicat en un model de serveis
públics millors i significà una nova empenta
argumental i instrumental. Fins i tot per a molts
va suposar la primera visió global i sistèmica de
la gestió de les organitzacions públiques. 

Tot i que d’una manera dispersa i variada, la cre-
ació d’alguna direcció general de qualitat dels
serveis, especialment la de la Comunitat de
Madrid; les primeres passes associatives a
Associació Espanyola per la Qualitat; l’anun-
ci de l’adaptació a l’àmbit públic d’algun model
d’avaluació; la inclusió de la qualitat primer com

a mòdul en alguns cursos d’atenció ciutadana i
després de manera autònoma; la publicació de
manuals i guies, com la de l’Ajuntament de
Barcelona sobre cartes de serveis; l’aparició del
Premi Ciutadania al voltant de l’Observatori per
a la Qualitat dels Serveis Públics a les Illes Balears,
etc., són notícies importants per als més innova-
dors del món de la gestió pública.

Es pot dir que el 2000 marca una fita quan té
lloc a Lisboa la primera conferència europea
sobre qualitat en els serveis públics i es publica
el primer Pla de qualitat de l’AGE. Immediata-
ment després, es produeix la generalització
d’estructures de qualitat i eines, i estratègies de
foment en els governs locals i autonòmics.

No obstant els avenços esmentats, més de 15
anys després continua sent un objectiu polític
incorporar la filosofia del canvi i l’adaptació
sistemàtica a les expectatives dels ciutadans
–mitjançant l’estratègia de la qualitat o qual-
sevol altra– al mètode habitual de les organit-
zacions públiques, de manera que puguem
superar aquest voluntarisme que explica que
cada projecte rellevant estigui vinculat a un
reduidíssim grup de persones, com bé recor-
dava Juan Antonio Garde, exdirector general
d’Inspecció, Avaluació i Qualitat dels Serveis i
actual president de l’Agència Estatal
d’Avaluació de les Polítiques Públiques i
la Qualitat dels Serveis, durant la conferèn-
cia «El marc general per a la millora de la qua-
litat en l’Administració general de l’Estat», en
el seminari «Un nou contracte amb la ciutada-
nia», el 27 de febrer de 2006, a l’Institut
Nacional d’Administració Pública.

Antecedents al segon pla estratègic
de qualitat

• El primer es publica l’any 2000.

• S’intenta reeditar l’any 2003.

• Genera accions, algunes de les quals nota-
bles, sense transcendència dins la cultura
corporativa.
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5. Ordenació i gestió de processos i pro-
cediments

El catàleg de serveis és present en més del 
30 % de les unitats que han emès resposta, i
aquest percentatge davalla quan passam a
parlar de processos i de formació en proces-
sos. Únicament en una conselleria (Agricultura
i Pesca), podem trobar-hi la implantació de
procediments electrònics. Per altra part, de les
41 unitats que han contestat el qüestionari hi
ha un certificat ISO (14.001), juntament amb
la Q turística Illes Balears (Escola de Vela
Calanova) i un certificat IQT (INESTUR), a més
dels dos certificats ISO 9001 de la Conselleria
de Comerç, Indústria i Energia. Hem d’obser-
var que les conselleries que disposen de més
certificats ISO estan dins el grup de les que no
tenim altres dades que no siguin les que hem
pogut aconseguir indirectament; així, a l’an-
nex, hi hem volgut recollir tots els certificats
dels quals tenim constància.

6. Formació

Vuit unitats assenyalen que tenen treballadors
formats en qualitat (entre el 5 % i el 10 %), i
quatre d’aquestes disposen de pla de forma-
ció en qualitat.

7. Recursos humans

Set unitats disposen de responsable nomenat
de qualitat en les conselleries d’Afers Socials,
Promoció i Immigració, Agricultura i Pesca,
Comerç, Indústria i Energia, i Esports i Joventut.

8. Foment de la qualitat

La tasca que es duu a terme des de
l’Administració de la comunitat autònoma de
les Illes Balears per fomentar la qualitat se cir-
cumscriu a la participació en cursos o confe-
rències de membres de nou unitats, impulsats
per la participació dels seus líders (dotze uni-
tats). Quatre d’aquestes han participat en

algun procés de premi; especialment, els
diversos centres i àrees de la Conselleria de
Salut i Consum es presenten de forma habi-
tual a premis i reconeixements (Premi TOP 20,
Avedis Donabedian, Premi Balear a l’Excel·lèn-
cia en la Gestió etc.). També trobam unitats
que han redactat memòries per presentar-se a
processos de premis, com ja s’ha esmentat.

9. Pla de qualitat

El pla de qualitat es trobava en fase de redac-
ció en tres unitats (Conselleria d’Agricultura i
Pesca, Àrea de Salut de Menorca i Agència
Internacional de Cooperació de les Illes
Balears). L’Institut d’Innovació Empresarial, el
Centre Balears Europa i el Consorci per al
Desenvolupament Econòmic disposen de pla
de qualitat en execució.

La política i el sistema de qualitat

El Consell de Govern va definir la política de
qualitat mitjançant l’acord esmentat, que
determinà els fonaments del PEQ (annex 1).

Les característiques i els valors de la nova polí-
tica de qualitat són:

• L’establiment d’un marc de desenvolupa-
ment temporal raonable i comprensible
(set anys)

• L’impuls extensiu a l’organització

• L’ús prioritari de models i eines públiques

• L’avaluació periòdica de l’instrument i les
eines d’implantació

• L’abandonament de posicions voluntaristes

• L’escolta sistemàtica dels ciutadans

• La millora de l’atenció a les persones

• L’avaluació periòdica dels principals orga-
nismes, serveis i polítiques públiques

• L’impuls de la transparència i de l’equitat
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L’òrgan que garanteix la participació del nivell
polític del Govern i la coordinació, l’impuls i el
desenvolupament del PEQ estratègic, és la
Comissió Interdepartamental de Qualitat, que
presideix el conseller de Presidència i integra un
director o secretari general de cada conselleria.

Aquesta comissió compta amb un grup de tre-
ball de suport, que constitueixen tècnics de
diferents conselleries i que coordina el director
general de Qualitat dels Serveis.

L’estructura de qualitat està formada pels
recursos –humans i pressupostaris– generals,
que aporta la Direcció General de Qualitat
dels Serveis, pels específics, que hi ha a les
diferents conselleries –algunes amb òrgans
propis amb rang d’àrea, departament o servei
i altres amb tècnics assignats– i pels recursos
dels quals la dotaran en el futur.

Meta i metodologia del PEQ

El PEQ vol ser l’instrument que serveixi per
determinar, desenvolupar i avaluar les línies
estratègiques i les accions que ens permetin
difondre els valors i els principis de la qualitat
pública en el Govern de les Illes Balears, com
també estendre la implementació d’actua-
cions de millora en el major nombre de cen-
tres i unitats, a fi d’incrementar la satisfacció
de la ciutadania6 i contribuir a una major qua-
litat de vida.

Els treballs d’elaboració del PEQ varen comen-
çar després de l’aprovació de l’Acord de
Govern de 31 d’agost de 2007, feien l’anàlisi
detallada de la documentació disponible del
Pla anterior (el document base, actes, propos-
tes, etc.) i recollien i estudiaven diversa docu-
mentació sobre plans similars i memòries de
gestió d’institucions de relleu. Així, es varen
consultar els següents:

• Primer Pla estratègic de qualitat del Govern
de les Illes Balears (ed. 2000)

• Segon Pla de qualitat de l’Ajuntament
d’Alcobendas 2001-2003 (ed. 2001)

• Pla estratègic per a la qualitat en el govern
de La Rioja (ed. 2003)

• Pla de qualitat de la Direcció General del
Cadastre. Ministeri d’Economia i Hisenda
(ed. 2004)

• Memòria del Pla de qualitat per a l’Admi-
nistració general de l’Estat (ed. 2005)

• Memòria del Pla de qualitat del govern de
Salta. República Argentina (ed. 2006)

• Resum de l’estratègia de modernització
dels serveis públics de la Junta d’Andalusia
2002-2005 (ed. 2006)

• Estratègia de modernització dels serveis
públics de la Junta d’Andalusia 2006-2010
(ed. 2006)

• Pla de qualitat per al sistema nacional de
salut (ed. 2006)

• Tercer Pla de qualitat de la Universitat
Miguel Hernández (ed. 2007)

• Memòria del Pla de qualitat de la
Comunitat de Madrid (ed. 2007)

• Nota sobre els plans de modernització de
les administracions de les comunitats autò-
nomes. Junta de Comunitats de Castella-la
Manxa (ed. 2007)

El treball de camp i altres de complementaris
varen incloure:

• Entrevistes amb tècnics i polítics responsa-
bles de les diferents fases del pla anterior

• Entrevistes amb tècnics responsables de
projectes o programes desenvolupats ante-
riorment
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6. En el context del Pla estratègic i en el de les accions de desenvolupament de la política de qualitat del Govern, quan ens
referim a la ciutadania, ho feim incloent en aquest terme, per extensió, tant els usuaris directes com el seu entorn, la socie-
tat en general i les persones de l’organització. 



Desenvolupament temporal del PEQ

A continuació, es recull un exemple de l’ex-
pressió numèrica, en valors absoluts o en

percentatge dels objectius estratègics, en
tres trams: per als dos primer anys, per a
tota la legislatura i per als set anys de dura-
da del PEQ.

25

• Estudi dels sistemes vigents, especialment
el de queixes

• Elaboració de la primera versió del Mapa
de la qualitat

• Disseny del formulari per a la recollida d’ac-
cions de millora

• Constitució i reunió de la Comissió Inter-
departamental de la Qualitat (CIQ)

• Constitució del Grup de Treball de la CIQ

• Entrevistes amb tècnics de conselleries for-
mats en qualitat

• Visita i reunions de treball amb el nivell
polític de les grans organitzacions presta-
dores de serveis: Salut, Educació, Afers
Socials, Treball, Comerç...

• Reunions amb els nivells tècnics dels cen-
tres de dimensió menor

• Elaboració d’una proposta de mínims

• Elaboració i emplenament col·lectiu del
segon formulari de recollida d’accions de
millora

• Impartició d’un petit seminari per detallar
la funció d’algunes eines de qualitat

• Elaboració de la segona versió del Mapa de
la qualitat

• Elaboració d’un esborrany del PEQ (el 30
de novembre de 2007)

• Aprovació del PEQ per la CIQ (el 5 de de-
sembre de 2007)

Objectius i línies estratègiques del
PEQ

El conjunt de línies estratègiques que perme-
ten visualitzar els grans reptes del PEQ per
millorar la gestió del Govern i els seus serveis
públics són:
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Línies estratègiques

L 1. Sensibilitzar l’organització sobre la necessitat de millorar els serveis que es presten.
L 2. Escoltar sistemàticament la veu de la ciutadania i incorporar-la en el desenvolupament dels plans de 

gestió, i millorar els sistemes d’informació i atenció.
L 3. Conèixer el grau de maduresa organitzativa dels elements que formen el macrosistema públic i 

impulsar-ne la millora.
L4. Reconèixer les persones que fan la feina millor.
L 5. Establir i publicar compromisos de servei amb la ciutadania.
L 6. Desenvolupar aliances estratègiques i fomentar la qualitat pública en tot el territori de les Illes Balears.
L 7. Impulsar la formació i la gestió del coneixement per a la millora i el canvi.
L 8. Participar en els programes i els projectes d’administració electrònica. 
L 9. Institucionalitzar la qualitat i promoure la participació.

I el conjunt d’objectius per assolir s’estructura
en les línies estratègiques, tenint en compte la

responsabilitat de cadascun dels principals im-
pulsors del PEQ, d’aquesta manera:

Línies i objectius estratègics

O 1.1 Formar els líders polítics en
qualitat pública

Responsabilitat de la Conselleria de
Presidència a través de la Direcció
General de Qualitat dels Serveis

Elaborar els materials, preparar el
suport en línia, convocar i fer els cursos

Responsabilitat de les conselleries i
els organismes que en depenen

Difondre la convocatòria interna-
ment, dinamitzar el procés, aportar
els alumnes

L 1. Sensibilitzar l’organització sobre la necessitat de millorar els serveis que es presten

Expressió numèrica o percentual dels objectius estratègics

Objectius estratègics

O 5.1 Impulsar la creació d’equips de
millora i formar-los en cartes de com-
promisos.
O 5.2 Avaluar el sistema d’elaboració i
els compromisos de qualitat establerts
en les cartes.
O 5.3 Publicar cartes de compromisos,
almenys en cadascun dels grans cen-
tres prestadors de serveis.

Dos primers anys

100 % dels grans cen-
tres prestadors de ser-
veis
100 % de cartes 
avaluades

100 % de cartes publi-
cades

En 4 anys

100 % dels grans i
mitjans centres presta-
dors de serveis
100 % de cartes 
avaluades

100 % de cartes publi-
cades

2014

100 % de tots els cen-
tres prestadors de ser-
veis
100 % de cartes 
avaluades

100 % de cartes publi-
cades

Abans de dia 15 de gener de cada any, la CIQ
aprova el Pla operatiu de qualitat (POQ)
corresponent a l’any en curs, que ha de donar
detall de les actuacions que s’han de dur a
terme.

Programes d’actuació del PEQ

Per assolir els objectius del PEQ s’han establert
9 programes d’actuació, en el marc dels quals
s’han de dur a terme les accions i les iniciati-
ves, tant generals, corresponents a la Con-
selleria de Presidència, com les específiques,
que corresponen a la resta de conselleries.
Són les següents:

1. De sensibilització i institucionalització

2. De formació

3. D’escolta de la veu de la ciutadania

4. D’avaluació i certificació

5. De queixes

6. D’informació i atenció a la ciutadania

7. De millora i gestió del coneixement

8. De reconeixement

9. De compromisos amb la ciutadania

Seguiment i informació sobre el des-
envolupament del PEQ

Trimestralment, la Direcció General de Qua-
litat dels Serveis emet un informe als membres
de la Comissió Interdepartamental de Qualitat
sobre el desenvolupament del Pla, tant en
valor absoluts com pel que fa al seu desplega-
ment, tenint en compte el nombre de centres
i persones de cada conselleria i els seus orga-
nismes dependents.

Semestralment, a més, fa una avaluació del
PEQ, que es distribueix de la mateixa manera.



Estudiar l’escenari 

Entram en una crisi econòmica i social impor-
tant, i encara no sabem si serà una crisi cícli-
ca, amb una recuperació en un any o dos, o si
serà una llarga depressió. Sí que és segur que,
com a mínim, tenim per davant un any difícil,
molt difícil, i el pitjor és que no coneixem amb
precisió la naturalesa ni la gravetat de les
seves manifestacions, perquè molts dels ingre-
dients d’aquesta crisi són històricament nous,
sense precedents: la globalització, el desenvo-
lupament de molts països emergents, la mi-
gració massiva... 

També és segur que per a les institucions
locals això representa un nou escenari, com-
pletament diferent del que varen poder pre-
veure abans de les darreres eleccions. I en
aquest escenari ja podem comptar amb una
important reducció dels ingressos i, alhora,
amb un fort increment de demandes socials
de tot tipus. 

El govern estatal ha reaccionat, pel que afec-
ta els ajuntaments, amb un pla de xoc de
finançament d’obres públiques municipals,
que representa un gran esforç de gestió i
suposa una injecció econòmica important,
però que, com totes les inversions finalistes
molt condicionades, en molts llocs no solucio-
narà els problemes més apressants. 

La hiperactivitat, almenys mediàtica, del
govern central contrasta amb l’apatia dels
governs autonòmics, amb la capacitat econò-
mica minvada, però a la vegada quasi total-

ment compromesa amb una despesa corrent
amb un fort creixement des de fa molts anys. 

També els governs locals pateixen la contínua
espiral de creixement de la despesa corrent.
Els darrers quinze anys de bonança econòmi-
ca sense precedents, que es basen més en les
activitats de major rendibilitat econòmica per
a les finances municipals, com la urbanització
i la construcció, han donat pas a una aturada
brusca centrada en les activitats més dinàmi-
ques. Per tant, s’imposa un canvi radical dels
hàbits de govern i de gestió. 

És hora de decisions importants de govern. A
gairebé dos anys de les anteriors eleccions, a
prop del pas de l’equador del mandat electo-
ral, s’imposa una profunda reconsideració
d’objectius, prioritats, organització i relacions
ciutadanes. Els programes electorals de les
darreres eleccions i els plans d’actuació que
varen poder elaborar a l’inici del mandat han
quedat del tot obsolets pel canvi radical de
l’escenari socioeconòmic. 

I en les institucions locals no tenim prou expe-
riència en aquest tipus de viratges estratègics.
Precisament, el llarguíssim període de prosperi-
tat que hem gaudit, des de 1993, fa quinze
anys, i l’alta rotació política i personal que es viu
en els nostres ajuntaments tenen com a conse-
qüència que la majoria dels responsables polí-
tics i tècnics de les nostres institucions no tenen
gens d’experiència en gestió de crisi com la que
comença, només han gestionat l’eufòria eco-
nòmica. Hi ha moltes coses que cal aprendre i
gairebé no hi ha temps per a això. 
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Per abordar aquesta situació, proposam un
conjunt de mesures en aquesta ponència.

Reflexionar i revisar les prioritats 

És necessari fer en cada municipi un profund
estudi de les conseqüències locals de la crisi
que va començar el 2008 i es perllongarà,
com a mínim, fins al 2010, en els sectors pro-
ductius, sobretot en la construcció i la seva
indústria auxiliar, i en el sector immobiliari,
però també en la indústria i els serveis, i amb
les dades de l’atur, sobretot en la construcció,
però probablement en tots els sectors. Cal
estudiar, i amb cura, l’evolució dels empadro-
naments: no sabem com la nova realitat afec-
tarà els moviments migratoris, ja que no hi ha
cap precedent de situacions com l’actual. Cal
prestar atenció a l’estat d’ànim col·lectiu, per-
què hi ha el risc que la psicosi de la crisi aug-
menti i se n’agreugin els efectes. 

En l’activitat urbanística, els mercats del sòl i
l’habitatge, caldrà paralització, però també
millors oportunitats per a iniciatives munici-
pals. En relació amb les obres municipals, és
possible que rebem més atenció de les empre-
ses constructores. En tot cas, cal assegurar una
bona gestió de les obres del Fons d’Inversió
Local. En la dinàmica social i en la seguretat
ciutadana, cal estar atents a les implicacions de
l’augment de l’atur, sobretot en la immigració. 

Quant als ingressos de les entitats locals, cal
preveure’n una forta reducció per taxes urba-
nístiques, per impost de construccions, per
plusvàlues. I en les despeses, noves tensions,
pels increments de costs i per noves deman-
des ciutadanes. 

Pot ser un bon moment per revisar la política
urbanística i per impulsar plans d’habitatge
social, i serien interessants estratègies de su-
port als sectors productius. Cal revisar les de
gestió sociocultural i de seguretat ciutadana, i
també planificar com obtenir nous ingressos i
reduir les despeses. Cal estar atents per des-

envolupar estratègies de gestió de «l’estat
d’ànim col·lectiu». 

Revisar l’organització interna 

És un bon moment per reflexionar sobre la
llarga etapa de creixement que han viscut
totes les nostres institucions, també les locals,
en els darrers trenta anys. Hem passat de tenir
un sector públic marginal, propi d’un país sub-
desenvolupat, a un sector públic que té tant
de pes en l’economia del país com en els paï-
sos més avançats. Una altra cosa és que la
qualitat i l’eficàcia del nostre sector públic
siguin comparables al cost. 

Per això, seria un bon moment per replantejar
la gestió de l’organització interna dels nostres
ajuntaments i altres ens locals. Gestionar el
creixement perpetu, que és el que teníem per
costum, probablement s’ha acabat per sempre.
Ara, i quasi segur que per sempre en el futur,
cal gestionar l’increment d’eficàcia i de qualitat
sense increment de la mida de les institucions.
I això són figues d’un altre paner, perquè no ho
hem fet mai i caldrà que ho aprenguem a fer. 

Caldrà revisar i adequar la nova realitat dels
sistemes de govern. El sistema al qual estam
acostumats, en què cada polític amb capacitat
de decisió s’ocupa de gastar el pressupost,
tancat en el despatx amb el personal de con-
fiança, sense tenir en compte el que es decidi-
rà en les altres àrees de la seva institució, ja no
pot durar, perquè només funciona en l’espiral
creixent del diner públic. Caldrà pensar més
de manera col·lectiva i més rigorosament en el
si de cada govern quines haurien de ser les
grans prioritats, perquè ja no hi haurà diners
per a tot i per a qualsevol cosa, només hi hau-
rà diners per a les grans prioritats. 

Caldrà aprendre a avaluar l’eficàcia del diner
gastat en cada cosa, i a tancar els quiosquets
públics que no demostrin l’eficàcia que els
correspon. Caldrà aprendre a exercitar meca-
nismes de control intern, d’auditoria, d’ins-
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2.2. Plans d’actuació municipals i projectes de canvi organitzatiu en l’escenari de
la crisi econòmica 2009-2010

Albert Caldero

Subdirector d’Estratègia Local, 
un equip de consultors especialitzat 

en institucions públiques en matèria d’estratègia, 
organització, recursos humans i comunicació



pecció de serveis. Caldrà aterrar a la dura rea-
litat de les administracions públiques de tot el
món, que gestionen l’expectativa i l’exigència
sempre creixent de la ciutadania i mantenen
estable la xifra de la despesa pública en rela-
ció amb l’economia, un miracle que només és
possible amb mètodes avançats de gestió, que
nosaltres tenim sense estrenar.

Posar al dia la política de personal 

Una altra vessant en la qual caldrà revisar
hàbits de gestió, si es vol sobreviure a la crisi,
és en les relacions laborals internes dels ajun-
taments. Necessitam aprendre a posar en
pràctica una nova estratègia en les negocia-
cions amb els representants sindicals, que
consisteix a no cedir sempre per sistema. 

Necessitam aprendre una nova estratègia de
gestió de plantilles, que consisteix a no crear
llocs de funcionari vitalici per a cada nou ser-
vei que volem crear. 

Necessitam aprendre una nova estratègia re-
tributiva, que consisteix en el canvi, és a dir, a
pagar bé el personal que treballa bé, a pagar
poc el que treballa poc i malament, i a aco-
miadar el que no treballa i, a més, destorba. 

Necessitam incorporar lògica d’austeritat i
estalvi econòmic a la plantilla que hi ha. La pri-
mera lògica i més elemental és eliminar
vacants. És cert que, en sentit estricte, suprimir
una plaça vacant de la plantilla no és un estal-
vi, perquè parlam d’eliminar places vacants, no
places ocupades. Però sí que és un estalvi per-
què, si deixam una plaça vacant sense elimi-
nar-la, de seguida algú de la institució trobarà
un argument potentíssim per cobrir aquesta
vacant amb un interí o mitjançant oposicions o
de qualsevol altra forma. O bé un funcionari
excedent pot demanar el reingrés. 

Per tant, cal eliminar vacants l’endemà o el
mateix dia en què es produeixen, per jubilació,
o per defunció, o per qualsevol altra circums-

tància. Molts diran que aquesta plaça era
necessària i que cal cobrir-la. És possible que
tenguin raó fins a cert punt. Però també és
possible que no, i es pot treballar per fer pos-
sible que no sigui així. 

Al mateix temps, cal fer un treball de reorga-
nització per tal que sigui possible continuar
fent el mateix, o fer més, amb menys gent.
Això també és possible. Per exemple, en gai-
rebé totes les institucions tenim una excessiva
fragmentació dels departaments, deguda a la
tendència de tots els responsables polítics i
directius de preferir disposar de personal pro-
pi per fer-ho tot en lloc de concentrar els efec-
tius en departaments grans que realitzen una
gran diversitat de tasques. 

Com, al mateix temps, gairebé totes les de-
pendències molt especialitzades pateixen una
variabilitat important de càrregues de treball,
totes han tendit a dimensions per al moment
de màxima càrrega, de manera que la resta
del temps, la major part del temps, estan
sobredimensionades.

Molts anys de bonança econòmica han creat
en totes les institucions uns importants exces-
sos de greix. Es poden eliminar i s’han d’elimi-
nar ara. No fer-ho obligarà aquestes institu-
cions a gastar gairebé tot els diners a pagar
personal infrautilitzat en lloc de prestar serveis
a una ciutadania que els necessita. 

Replantejar la comunicació i les rela-
cions amb la ciutadania 

De la mateixa manera que en temps de
bonança econòmica la gent tendeix a passar
de les institucions, en temps de crisi creix l’ex-
pectativa cap a les solucions i el lideratge que
han de procurar els poders públics i, en primer
lloc, els ajuntaments. 

Hem de preparar les nostres institucions per a
aquest protagonisme renovat, i estar atents a
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la problemàtica social derivada de la crisi, ser
capaços de diferenciar els col·lectius socials
diversos i tractar-los segons les diferents ex-
pectatives, i desenvolupar sistemes d’informa-
ció i participació ciutadana adaptats a les
noves situacions. El rol personal dels polítics
ha de créixer també en temps de crisi. 

El rol personal dels polítics no es pot limitar al
gest mediàtic de congelar el sou. Estan bé els
gests mediàtics per indicar que es fa un esforç
d’austeritat, però aquests gests només tenen
sentit si són un indici, un missatge, una mos-
tra d’un conjunt d’altres canvis de conducta
de despesa més profunds, més seriosos i més
eficaços en resultats d’austeritat econòmica. 

Com tota operació de màrqueting ben feta,
l’austeritat no pot ser mera propaganda desvin-
culada de la pràctica quotidiana i contradictòria
a aquesta; ha de ser un estendard anunciador
de moltes altres pràctiques, totes rigoroses, sol-
vents i coherents amb els missatges difosos. 

Si no és així, no només la credibilitat de la
política d’austeritat cau per terra, sinó que,
en lloc que la institució i el seu govern gua-
nyin ascendent moral, el perden. Per fer un

gest mediàtic del qual de seguida tothom dirà
que és simple enganyifa, és millor no fer res i
no cridar l’atenció. 

Per tant, arriba l’hora de posar-se a treballar en
una veritable política d’austeritat, i a esforçar-
se des de cada institució en el paradigma de la
bona gestió de l’austeritat, és a dir, no es trac-
ta de fer menys, sinó de fer més amb menys. 

Hi ha moltes maneres de fer més amb menys
en una institució. Però la més important, la
més significativa des del punt de vista dels
resultats d’estalvi, a gran distància de les
altres, no ens enganyem, és estalviar costs de
personal, i aconseguir-ho sense disminuir l’efi-
càcia dels serveis i, si escau, augmentant-la. Ja
n’hem parlat, d’això. 

Una altra forma de fer més amb menys és des-
envolupar una política que no costi diners.
Tenim la síndrome que no es pot fer res de
rellevant en un ajuntament sense disposar de
100.000 euros i dos funcionaris per començar.
No és així. Amb el lideratge, amb la capacitat
de reunir i provocar el diàleg, amb el discurs,
és possible fer moltes coses. 
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A finals de 2001, a més de renovar el certifi-
cat CEDEO/Q*For amb millors resultats enca-
ra que l’any 1998, ens certificàrem també d’a-
cord amb la norma ISO 9002:1994. Dins l’Ad-
ministració local espanyola, de nou, vàrem ser
pioners. 

En successives edicions (2003, 2004, 2005 i
2006) dels premis a la qualitat dels materials
didàctics, convocats per l’INAP, hem obtingut
bé el primer premi, bé un accèssit en la moda-
litat de suport en paper, per diversos cursos
dissenyats d’acord amb la nostra «metodolo-
gia d’elaboració de manuals didàctics». 

El 2003 vàrem fer l’adaptació del nostre siste-
ma de qualitat a les normes ISO 9001:2000,
certificat el mes de desembre, que es va reno-
var amb èxit el 2006. 

Altres premis importants obtinguts han estat
el de la revista Capital Humà, el 2005, primer
premi en la categoria de política estratègica
de formació i desenvolupament. El mateix any
el Govern de La Rioja ens va atorgar el Premi
a les Millors Pràctiques en les Administracions
Públiques, i l’any següent, el 2006, aconseguí-
rem el Premi a les Bones Pràctiques Internes
del MAP.

A http://formacion.ladipu.com/default.aspx?
lang=es&ref=premios, s’hi pot trobar més
informació sobre cada un d’aquests reconei-
xements. 

2. Els serveis que oferim

A. Assessorament. Als ajuntaments més
grans i que ja tenen estructures pròpies de
formació, amb independència que partici-
pin en la nostra oferta formativa, els asses-
sorem també en el desenvolupament dels
plans interns, en qüestions de gestió de la
formació: anàlisi de necessitats, planifica-
ció, selecció de proveïdors, materials do-
cents, avaluació, etc. 

B. Programes «a mida». Algunes de les
nostres institucions clients, en moments
puntuals, necessiten una ajuda formativa
molt específica, motivada per canvis
organitzacionals que volen iniciar, per la
posada en marxa de projectes, etc., que
suposen que una quantitat important de
professionals s’han de formar simultània-
ment i que, a més, el contingut d’aques-
ta formació ha de tenir característiques
específiques que la diferencien d’un curs
estàndard. En aquestes ocasions, en
col·laboració amb l’entitat demandant,
dissenyem processos formatius «a mida»
d’aquestes necessitats. En alguns d’a-
quests casos, per a la gestió, se subscriu
un conveni de col·laboració i es «factu-
ren» (a preu de cost pressupostari) els
serveis prestats a l’ajuntament que els ha
demanat. 

C. Oferta de cursos oberts. És l’activitat
més important i consisteix en la convocatò-
ria dels cursos que formen el pla anual de
formació. Aquesta oferta s’adreça a totes
les organitzacions. 

Parlem de dos plans d’oferta: el pla agru-
pat i el pla de la Diputació. En realitat, tal
com expliquem a continuació, no es trac-
ta de dos plans diferents. Com a resultat
del diagnòstic de necessitats de formació
i tenint en compte la nostra disponibilitat
de recursos (humans, materials i econò-
mics), dissenyem el pla de formació. Una
part d’aquest pla, la presentem a les con-
vocatòries anuals de formació contínua,
amb la finalitat d’obtenir finançament
extern per portar-lo a terme. Aquest és el
que anomenem «pla agrupat». La part del
pla que s’executa amb fons propis és l’a-
nomenat «pla de la Diputació», però en
realitat, tal com dèiem abans, no hi ha
cap diferència entre les accions incloses
en un o en l’altre, a part de l’origen dels
fons que els financen.
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1. A mode de presentació

El Departament de Formació de la Diputació
Provincial d’Alacant té com a missió la forma-
ció i el reciclatge permanent dels empleats
públics que presten els serveis a l’Administra-
ció local de la província. La població potencial
a la qual ens dirigim és d’uns vint-i-dos mil tre-
balladors públics, distribuïts en unes dues-cen-
tes organitzacions (ajuntaments, mancomuni-
tats i altres entitats locals de la província
d’Alacant, així com departaments i organismes
autònoms de la Diputació).

Anualment, aquestes organitzacions, «clients»
(si se’ns permet l’expressió), renoven la volun-
tat d’adherir-se als plans de formació que pro-
posem des de la Diputació, mitjançant un
compromís escrit que subscriu la persona que
ocupa l’alcaldia o la regidoria en què, si escau,
s’ha delegat la competència en la matèria.

En relació amb la visió, aspirem a liderar la for-
mació dels empleats públics que presten ser-
veis en l’Administració local de la província, i a
ser punt de referència pel que fa a models de
formació de l’Administració pública de tot
l’Estat.

Fent un poc d’història, podem dir que les acti-
vitats sistematitzades de formació a la
Diputació varen començar l’any 1989, impul-
sades des de la Direcció d’Organització,
Planificació i Mètodes. Tanmateix, no és fins 
al 1992, a partir de l’aprovació del Pla estra-
tègic, que apareix formalment la Unitat de
Formació, com a part de l’estructura orgànica
de la Diputació. No obstant això, ja l’any 1990
es varen oferir accions formatives dirigides
prioritàriament i, fins i tot, exclusivament als
ajuntaments.

Una fita important es produeix l’any 1995,
amb la signatura del primer Acord de forma-
ció contínua a les administracions públiques i
amb les subsegüents convocatòries anuals
d’ajudes per als plans de formació. Això va
suposar que aquell exercici poguessin rebre
formació gairebé dos mil cinc-cents empleats,
un 60 % més que l’any anterior.

Per a la negociació i la gestió d’aquests plans,
es varen crear dues comissions paritàries amb
personal de la Diputació i amb representants
sindicals de les organitzacions signants dels
acords de formació contínua: CCOO, CSIF i
UGT. Una de les meses s’encarrega de la
negociació de cursos adreçats a personal dels
ajuntaments i l’altra té potestat sobre la for-
mació dels empleats de la mateixa Diputació.
Malgrat que des de l’any 1998 es presenta un
sol pla (agrupat) en les convocatòries de for-
mació contínua, per un criteri d’eficiència i de
versatilitat, es mantenen tots dos àmbits de
negociació i el més usual és la convocatòria i
la reunió conjunta de tots els representants,
simultàniament.

El 1998 vàrem obtenir el certificat de qualitat
europea (renovat el 2001, el 2004 i el 2007)
pel mètode CEDEO/Q*For, específic per a
organismes de formació, i ens vàrem convertir
en el primer departament de formació d’un
organisme públic que obté aquesta acredita-
ció. Aquest va ser el punt de partida d’una tra-
jectòria que en els anys següents es veuria
reconeguda per importants certificats i reco-
neixements, tant interns com externs. 

Així, els anys 2000, 2002 i 2007 (les tres oca-
sions que ens hi hem presentat), vàrem gua-
nyar el primer premi de qualitat en la convo-
catòria feta per la Diputació.
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nivells estudiats, així com exemples de les
eines utilitzades. El trobaren disponible a:
<http://formacion.ladipu.com/default.asp
x?lang=es&ref=plan_eval>

c) Procurem la qualitat metodològica

Especialment posem cura en la selecció del
professorat i en la preparació dels materials
docents (vegeu els premis obtinguts que s’han
detallat a l’apartat anterior). Posem a disposi-
ció de docents i alumnat els més moderns
recursos audiovisuals per facilitar l’aprenentat-
ge, i duem a terme l’activitat en espaioses
aules molt ben il·luminades i amb el mobiliari
apropiat.

d) Descentralitzem l’activitat

Intentem fer els cursos en els llocs més pro-
pers a l’alumnat, de tal manera que els facili-
tem la participació i entorpim tan poc com és
possible el treball i l’organització de les seves
tasques quotidianes. Habitualment, tots els
cursos dels quals cal dur a terme, per la
demanda, més d’una edició/any es duen a ter-
me de manera descentralitzada. 

Per facilitar aquesta aproximació als nostres
usuaris, al llarg dels anys i en col·laboració
amb els ajuntaments, i en altres casos en ofi-
cines de la Diputació, hem configurat una xar-
xa d’aules descentralitzades, de tal manera
que disposem d’infraestructures estables en
totes les comarques. És una qüestió que ens
preocupa especialment, perquè percebem
que és molt important per als nostres clients.

e) Preparem cursos «a mida»

Oferim als nostres clients la possibilitat de dur
a terme cursos específics, preparats per a ells,
que facilitin la posada en marxa de canvis
organitzatius, el desenvolupament de plans
estratègics, la incorporació de noves tecnolo-
gies, etc. 

f) Tenim un sistema de queixes i suggeri-
ments

Els nostres clients i usuaris disposen d’impresos
i bústies, tant a les dependències on s’ubiquen
les oficines com a les aules de la Llar Provincial,
a través dels quals poden fer-nos arribar els
comentaris que considerin; ens comprometem
a contestar en un termini màxim de deu dies,
en el cas que ens ho indiquin. A través de la
pàgina web, poden utilitzar també aquest ser-
vei. De la mateixa manera, recollim les queixes
i els suggeriments que ens formulen de mane-
ra verbal, presencialment i/o per telèfon.

g) Mesurem el grau de satisfacció dels
nostres clients

Anualment, tal com hem explicat anterior-
ment, encarreguem a una empresa externa
que avaluï el grau de satisfacció dels nostres
clients respecte als serveis que els prestem.
Incloem en aquesta auditoria no només els
cursos en si, sinó també les tasques de prepa-
ració, gestió, relacions amb el departament,
seguiment, etc.

Els resultats obtinguts, en forma d’informe
resum es publiquen en la pàgina web del
departament. Aquest és l’últim que s’ha rea-
litzat: <http://seguro.dip-alicante.es/ges-
tformweb/docs/recursos/132/Satisfaccion
Clientes2008.pdf>

3.2. Normalització i mecanització de la
gestió

Una de les constants de la cultura corporativa
del departament ha estat l’obsessió per analit-
zar i normalitzar els processos de treball.

Precisament a partir de la signatura dels
acords de formació contínua a l’Administració
local, l’activitat formativa que desenvolupà-
vem es va multiplicar i, amb això, l’esforç
col·lectiu per tirar endavant aquests plans. 
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3. Les nostres senyals identitàries

Entenem la formació com una eina estratègi-
ca clau per a la política municipal de canvi i de
modernització. La nostra filosofia com a
departament es recull en la nostra Declaració
de la qualitat <http://formacion.ladipu.com/
default.aspx?lang=es&ref=calidad_2>, i se
sosté en tres pilars, que conformen els nostres
valors i que desenvolupem a continuació.

3.1. Servei satisfactori per als nostres
clients

Entenem que els nostres clients són els dife-
rents departaments, àrees, unitats, etc., de la
Diputació, els seus organismes autònoms i les
entitats locals de la província (ajuntaments,
mancomunitats, consorcis, etc.). En tots els
casos, estan representats pels responsables
tècnics, que en els ajuntaments es personifi-
quen en el professional designat per l’alcaldia
per a aquesta tasca.

Sobre la base d’això, és amb aquests professio-
nals amb qui analitzem les necessitats; ells
reben els programes, canalitzen les demandes
dels seus col·laboradors i –en definitiva– propo-
sen i prioritzen els assistents als diversos cursos.

Preocupats per millorar constantment la qua-
litat del nostre servei: 

a) Analitzem les necessitats formatives

El nostre pla de formació anual es conforma a
partir dels resultats obtinguts en el diagnòstic
de necessitats formatives; duem a terme aquest
procés combinant diferents eines i metodolo-
gies: qüestionaris genèrics i específics, entrevis-
tes amb responsables de departaments, reu-
nions amb experts, sessions amb aplicació de la
tècnica del grup nominal (TGN), etc. 

Anualment, a més, també ens encarreguem
de reunir els prescriptors de formació dels
ajuntaments per explicar aquests processos de

detecció de necessitats, recollir-ne les propos-
tes, fer el retorn dels resultats de l’últim pla i
avançar les línies mestres del següent.

Els nostres informes d’anàlisi de necessitats, en
els quals es recullen tant els plantejaments
metodològics com els instruments utilitzats per
a l’anàlisi, estan disponibles a la nostra web: 
<http://formacion.ladipu.com/default.asp
x?lang=es&ref=plan_analisis>

b) Avaluem els resultats

En finalitzar cada curs, demanem als usuaris
que ens emplenin un qüestionari sobre els
diversos aspectes del curs, de tal manera que
n’obtenim no només el grau de satisfacció,
sinó que sabem per on escometre línies de
millora. Avaluem igualment l’aprenentatge,
cosa que possibilita que els nostres alumnes
prenguin consciència dels avenços i de l’apro-
fitament obtingut.

Transcorreguts uns mesos, analitzem l’aplica-
ció d’allò après en el lloc de treball, així com el
possible impacte que hagi tingut dins l’orga-
nització. Ho duem a terme mitjançant qües-
tionaris adreçats tant als participants de les
accions formatives com als caps immediats. 

També anualment ens preocupem per esbri-
nar el nivell de satisfacció que han percebut
els nostres clients en relació amb els serveis
que els prestem, per la qual cosa posem en
marxa mecanismes d’avaluació, que, per asso-
lir un major grau d’efectivitat, encarreguem
habitualment a empreses externes. 

Durant el 2008, en un treball de recerca dut a
terme per una universitat, centrat en el paper
de les diputacions en el segle XXI, el nostre
servei de formació ha estat el que han valorat
més bé els alcaldes i les alcaldesses de les pro-
víncies que s’han entrevistat.

També fem un informe anual d’avaluació, en
el qual reflectim els resultats de cadascun dels
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d) Teletramitació. Aplicació GestForWeb

L’any 2004 vàrem començar a treballar en un
ambiciós projecte de disseny d’una eina que
ens permetés relacionar-nos amb els nostres
clients a través d’Internet per dur a terme els
processos de convocatòria, matriculació d’a-
lumnes, etc., propis de la gestió de la formació.
El 2005 en vàrem començar les proves pilot; el
2007 es va generalitzar l’aplicació a tots els
ajuntaments, i, des de gener de 2008, és l’eina
de comunicació bidireccional amb tots els nos-
tres clients: <http://formacion.ladipu.com/
default.aspx?lang=ca&ref=gest_gfw>

S’ha desenvolupat, com diem, amb mitjans
propis, utilitzant tecnologia web i, per tant, de
cost zero. Ja no hi ha «paper» a les més de
quinze mil sol·licituds/any que tramitem i els
nostres clients, en temps real, tenen accés a la
informació corresponent a la seva entitat rela-
tiva a totes les qüestions de gestió de forma-
ció. En l’enllaç es pot consultar un breu resum
de les característiques d’aquesta aplicació:
<http://formacion.ladipu.com/especiales/al
macenrecursos/materialJornadasCalidad20
07/material/III/FORMACION/memoria.pdf>

3.3. Participació del personal

Un sistema de qualitat només és possible des
d’un compromís individual i col·lectiu de tots i
cadascun dels membres de l’equip, amb la
missió i els objectius del departament.

Pretenem mantenir un funcionament basat en
la participació de tots els components de l’e-
quip. Encara que, evidentment, cadascú té
assumides una sèrie de responsabilitats, partim
del convenciment que totes són imprescindi-
bles per a la solidesa del sistema de qualitat. 

Les iniciatives, les propostes de millora, etc.,
no només són molt ben rebudes, sinó que, en
la major part dels casos, la metodologia i les
eines que abans hem descrit han estat fruit de
l’esforç col·lectiu.

Més enllà dels llocs de treball que ocupem (i
les tasques que comporten), pretenem possi-
bilitar que cada un posi en joc les seves habi-
litats en benefici de l’objectiu comú. Es tracta
que el treball ens gratifiqui, no només econò-
micament, i que puguem acabar cada dia
satisfets del que s’ha fet, convençuts que pro-
piciem la millora del servei públic. 

Anualment, preparem per als empleats del
departament un pla de formació intern en el
qual recollim les necessitats que es demanen
per al lloc, a la vegada que pretenem satisfer
les expectatives individuals de cada un.

En el cas de treballadors de nova incorporació,
establim un pla d’acollida i assignem un tutor
perquè l’ajudi en l’adquisició de les destreses
necessàries per a un bon compliment de les
funcions encomanades.

Per aconseguir un sistema de comunicació
interna fluid, a cada sessió del comitè de qua-
litat la segueix una reunió de tot l’equip on es
traslladen els acords adoptats. 

Per correu electrònic, es traslladen les infor-
macions puntuals i les de caràcter urgent, fins
i tot i noves instruccions de treball. 

El butlletí intern, El Noticiari de Formació,
sense periodicitat fixa, completa el sistema
de comunicació interna: l’objectiu és que
tots coneguem els detalls que afecten l’acti-
vitat quotidiana en general i les persones en
particular. 

Hem fet també algun «mesurament» de la
satisfacció interna. Els resultats generals han
estat molt bons, amb puntuacions mitjanes de
7,5 sobre 10. Els aspectes més ben valorats
han estat els de relació interpersonal i els que
tenen a veure amb la pertinença al departa-
ment, la qual cosa indica l’alt grau de cohesió
de l’equip.
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Vàrem anar descobrint que, amb independèn-
cia del curs que es tractés, hi havia una sèrie
de tasques que eren molt semblants: convo-
car, establir terminis de sol·licituds, seleccionar
alumnes, controlar l’assistència, avaluar, sol·li-
citar els certificats, etc.

a) Aplicatiu de gestió de la formació 

Per tant, vàrem iniciar un procés de normalit-
zació, simplificació i posterior mecanització de
tot el que era repetitiu. Això va desembocar
en una primera versió de la nostra «aplicació
per a la gestió de la formació», que posterior-
ment s’ha anat enriquint amb noves possibili-
tats i versions. 

Aquest instrument informàtic, que tenim l’or-
gull d’haver creat amb mitjans i recursos pro-
pis, ens permet dur a terme la nostra activitat
de tal manera que som capaços de simultanie-
jar més de trenta cursos diferents, de matèries
i formats diversos, el mateix dia i en aules dis-
perses per tota la geografia provincial.

b) Normalització de plantilles i formats

Tanmateix, no ens quedem aquí. Encara treba-
llem amb molta informació (expedients admi-
nistratius, convenis amb ajuntaments, plecs
de contractació, etc.) pendent de normalitzar
i difícil d’incorporar a l’aplicació assenyalada. 

Per resoldre-ho, elaborem tota una sèrie de
plantilles i formats, amb l’eina Word, que
ha suposat normalitzar i mecanitzar més de
cinquanta documents d’ús habitual en la
nostra gestió. Dos «manuals de plantilles»,
un per als usuaris i un altre per al personal
administrador, recullen les peculiaritats i la
forma d’utilització de cadascun d’aquests
documents.

c) Elaboració de manuals docents 

Un altre exemple de la nostra preocupació per
la normalització de procediments, el consti-

tueix la metodologia que hem adoptat per a
l’elaboració dels manuals docents. 

D’aquells cursos que, en funció de l’anàlisi de
necessitats, és previsible haver-ne de progra-
mar, per exemple, més de cinc edicions, ela-
borem els manuals corresponents.

Cadascuna de les unitats didàctiques objecte
del curs, conté les parts següents: 

• Instruccions: guia didàctica que explica al
professorat l’itinerari que ha de seguir a
classe (manual del professor).

• Transparències/mitjans auxiliars: que
donen suport a la docència en les parts
més expositives (manual del professor). 

• Sessió: text original de l’equip que ha ela-
borat els manuals en el qual es desenvolu-
pen els conceptes tractats en la unitat
didàctica (manual del professor i de l’a-
lumne).

• Exercicis i solucions: supòsits pràctics uti-
litzats en cada sessió amb la solució i/o el
comentari corresponent (manual del pro-
fessor i de l’alumne).

• Lectures complementàries: bibliografia,
articles de revistes especialitzades, legisla-
ció, etc., sobre cadascun dels temes, que
amplien i completen els temes que s’han
tractat (manual del professor i, optativa-
ment, de l’alumne).

Aquesta metodologia permet normalitzar els
processos instructius, sobretot en els casos en
què professors diferents han de fer les dife-
rents edicions d’un mateix curs. A més, en
finalitzar el curs, l’alumne disposa d’una docu-
mentació de referència completa amb la qual
pot estudiar i aprofundir en l’aprenentatge.
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positiva. Varen entendre i practicar el que
és el benchmarking i varen ser capaços de
construir cartes diferents (adaptades a
cada ajuntament), però amb una metodo-
logia comuna, aprenent dels altres i amb
els altres.

• Impuls a la comunicació amb els veïns: a
partir d’aquesta experiència, perceben la
importància que tenen els ciutadans en els
serveis que se’ls presten. Els sistemes de
queixes i suggeriments posats en marxa, la
seva experiència de treball amb grups fo-
cals, enquestes, etc., els han donat una
visió nova en tot el que significa la partici-
pació ciutadana.

4.2. Els premis de qualitat

Des de l’any 1999, la Diputació ha convocat
uns premis per a les bones pràctiques desen-
volupades per departaments i/o equips de la
mateixa Diputació. El 2006 s’havia de convo-
car la setena edició d’aquests premis i propo-
sàrem alguns canvis per integrar-hi els ajunta-
ments, de tal manera que ens proporcionessin
informació sobre experiències de millora que
s’estiguessin realitzant, mentre es motivaven
els equips que n’eren protagonistes. Aquests
foren els canvis:

• Establir una categoria específica per als
ajuntaments de la província, de tal manera
que passà a denominar-se: VII Edició de
premis a la Qualitat de la Diputació i I
Edició d’Ajuntaments.

• Instituir tres premis de categoria igual, de
tal manera que, en lloc de donar un primer
premi, un segon i un tercer, i per evitar sus-
ceptibilitats per a qui no fos el guanyador
absolut, cada un dels tres guanyadors tin-
dria idèntica recompensa: 12.000 euros.

Per ajudar en l’elaboració de les Memòries, es
redactà una «Guia de preparació de candida-
tures» que els va facilitar aquesta qüestió. A la

convocatòria de 2006 es presentaren set
experiències d’ajuntaments i a la segona con-
vocatòria, que està a punt de fer-se, se n’han
presentat sis. A l’enllaç següent es poden con-
sultar les bases, la guia de preparació i les
memòries de les bones pràctiques guanyado-
res de totes les convocatòries: <http://forma-
cion.ladipu.com/especiales/unidadcali-
dad/calidad.asp>

5. A mode de síntesi

Abans d’acabar, com a síntesi voldria recollir el
que, des del meu punt de vista, és important
tenir en compte a l’hora de treballar amb els
ajuntaments des d’organitzacions d’àmbit
supramunicipal com ara les diputacions, els
cabildos o els consells insulars:

• Consideració de l’ajuntament com a
client. Estam al servei dels ajuntaments,
entesos com a organització i representats pel
seu alcalde o alcaldessa, que és qui designa el
professional o els professionals que seran els
nostres interlocutors per als assumptes que
haguem de tractar. Són ells, el mateixos ajun-
taments, que coneixen les seves necessitats i
prioritats, que plantegen les demandes o que
trien entre la nostra oferta. Hem de tenir clar
això per no tractar d’imposar allò que nosal-
tres creiem que és «el millor per a ells».

• Importància de formalitzar la relació. Els
ajuntaments són organitzacions complexes,
amb nuclis de poder dispersos i amb rela-
cions interdepartamentals de vegades confu-
ses. Per això, recomano que aquesta relació
que s’estableix per a un treball, es formalitzi
per escrit. Abans explicàvem que cada any
sol·licitem a cada ajuntament l’adhesió al pla
anual. Entenem que amb aquest document
ens comprometem ambdues parts. Altres
vegades, segons la naturalesa de la col·labo-
ració, interessarà signar un conveni o un
acord particular, però insistim que és neces-
sari, ja que vincula les dues organitzacions en
un projecte, molt més enllà de les persones.
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4. La nostra experiència en qualitat
amb els ajuntaments

L’any 2006 es va produir un canvi en l’estruc-
tura organitzativa de l’Àrea de Recursos
Humans, com a resultat de la qual la Unitat
de Qualitat es va annexionar al Departament
de Formació. Per tant, sent un canvi relativa-
ment recent, la nostra experiència en els tre-
balls amb els ajuntaments en aquesta matèria
és molt menys significativa que la descrita
anteriorment. En tot cas, ens centrarem breu-
ment en dues experiències dutes a terme en
aquest àmbit:

4.1. Les cartes de compromisos

Uns mesos després d’assumir les competèn-
cies de la Unitat de Qualitat, oferim als ajun-
taments la possibilitat d’elaborar cartes de
compromisos en els àmbits prioritaris que
ens determinin majoritàriament. S’han de
comprometre a designar tres o quatre pro-
fessionals de la seva entitat perquè configu-
rin un equip responsable de confeccionar la
carta, amb el suport formatiu i tècnic de la
Diputació. 

Atenent, doncs, la demanda dels ajuntaments
que varen contestar, configurem quatre
equips (cercles de comparació), compostos
per un professional de cadascun dels ajunta-
ments implicats, als quals donaven suport, un
tècnic de qualitat de la Diputació i un coordi-
nador extern. Els àmbits en els quals es va tre-
ballar varen ser quatre: seguretat ciutadana,
medi ambient, serveis socials i oficines d’aten-
ció ciutadana.

El tècnic de cada ajuntament que formava part
del cercle corresponent, dirigia, al seu torn, dins
del seu municipi, un equip de tres o quatre per-
sones que li donaven suport en la construcció
de la carta. A totes aquestes persones, se les va
incloure en un curs de formació en línia en què
varen aprendre els passos necessaris que havien
d’anar fent. Un cop al mes hi havia una sessió

presencial en la qual s’aclarien les qüestions
dubtoses o que tenien més dificultat i es treba-
llava en la posada en pràctica d’allò après en el
disseny de la carta. Cada equip va fer quatre
d’aquestes sessions. 

El resultat de tot això, varen ser vint-i-una car-
tes de compromisos que varen obtenir la cer-
tificació IFQA (Fundació Internacional per als
Compromisos de Qualitat), en els quatre
àmbits abans assenyalats: vuit cartes de segu-
retat ciutadana, quatre de medi ambient, qua-
tre de serveis socials i cinc d’oficines d’atenció
ciutadana. A <http://formacion.ladipu.com/
default.aspx?lang=es&ref=almacen&idRe
curso=101> s’hi poden consultar les cartes
publicades. 

Encara que el simple fet d’haver construït,
publicat i certificat la carta ja és un resultat
important, els tècnics dels ajuntaments parti-
cipants varen valorar com a molt positius al-
tres aspectes, com ara els següents:

• Els canvis en la forma de treballar i en la con-
cepció organitzativa dels seus departa-
ments, resultat del treball amb les cartes, és
a dir, varen haver de determinar-ne la missió,
acordar-ne la visió, saber clarament qui n’e-
ren els clients, etc. Haver de reflexionar i
delimitar aquests aspectes, que a nosaltres
ens agrada anomenar la «part oculta» de les
cartes, els feia pensar en termes estratègics
i els havia fet canviar la pròpia concepció
sobre les seves tasques quotidianes. Ara
sabien ben bé què feien i per a qui ho feien. 

• Els aprenentatges obtinguts: efectivament
havien après, i molt, sobre qualitat, però
paral·lelament havien obtingut altres apre-
nentatges afegits, com ara el treball en
equip, la resolució de conflictes, la nego-
ciació... i, en general, totes les habilitats
posades en joc per obtenir les cartes.

• La idea de «compartir» és una altra de les
qüestions que valoraven de manera molt
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El títol de la Jornada «Qualitat de gestió. El
canvi necessari en les cultures corporatives»,
organitzada pel Consell de Mallorca, ja deixa
entreveure la necessitat, per poder assolir els
objectius de millorar la gestió pública i l’aten-
ció a la ciutadania, de canviar la cultura orga-
nitzativa. En aquest sentit, la finalitat de la
ponència no és presentar experiències excep-
cionals o capdavanteres, sinó que és, simple-
ment, oferir elements de reflexió i compartir
amb els lectors dues experiències que supo-
sen un canvi en la cultura organitzacional i en
la gestió dels recursos humans. Totes dues
comparteixen els objectius d’avançar en el
camí de la millora continuada i de potenciar
els homes i les dones que formen la comuni-
tat universitària.

La ponència s’estructura en diferents parts:
inicialment, es fa una breu presentació de la
UIB i, en segon lloc, s’aporta una reflexió
entorn de la qualitat i el canvi en la cultura
organitzacional, a continuació es presenten
dues experiències de la UIB en aquest sentit i,
en darrer lloc, es formulen uns elements de
reflexió 

1. Presentació de la UIB

La UIB és:

• Una universitat mediterrània i europea, de
la qual formen el capital principal totes les
persones que integren la comunitat univer-
sitària (estudiants, professors i personal
d’administració i serveis)
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• Les activitats específiques han de ser «a
mida» de les necessitats de cada ajunta-
ment. Cada organització té les seves pecu-
liaritats, i les hem de conèixer, comprendre i
incorporar als nostres projectes. Aquesta
«personalització» afavorirà que els progra-
mes surtin endavant, així com la diferencia-
ció moltes vegades és una senyal d’identitat.

• Descentralització de l’activitat. La des-
centralització és una de les qüestions a què
els ajuntaments són més sensibles.
Apropar l’activitat a l’usuari vol dir respec-
te per ell, és un indicador que se’l té en
compte. Sentirà que ens importa i que el
tenim en consideració i, en definitiva, afa-
vorirà la fluïdesa de la relació.

• Total disponibilitat. És important que l’a-
juntament ens senti propers, que aten-
guem amb la màxima celeritat les deman-
des plantejades o, si això no és possible,
que almenys responguem amb rapidesa
explicant quan i com podrem prestar
aquest servei, o argumentant la negativa, si
n’és el cas. És més, la meva opinió és que
les reunions i entrevistes de treball que

s’hagin de fer per tirar endavant qualsevol
projecte cal que tinguin lloc en locals de
l’ajuntament. 

• Exquisida neutralitat en la gestió.
Nosaltres atenem els ajuntaments per la
seva condició d’entitat local de la província.
Hem de ser especialment primmirats amb la
independència de la nostra gestió. No pot
ser que s’identifiqui un bon o mal servei
amb la coincidència o no de l’organització
política que governa una i altra institució. 

• Participació. És important i necessari im-
plicar l’ajuntament en les solucions que
proposem per als problemes que ens plan-
tegin. Com ja dèiem en altres apartats d’a-
quest mateix escrit, per recollir les peculia-
ritats de cada organització, treballar a
mida, etc., cal comptar-hi. La manera més
eficaç de resoldre un projecte serà, sens
dubte, aquella amb què el mateix ajunta-
ment se senti identificat. El nostre treball
d’elaboració de cartes de compromisos
mitjançant la metodologia de cercles de
comparació és un bon exemple del que
volem dir amb això.
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2.4. les persones: factors clau de la millora de la qualitat a la Universitat de
les Illes Balears

Mª Jesús Mairata Creus
Directora del Servei d’Estadística 

i Qualitat Universitària
Professora del Departament de 

Pedagogia i Didàctiques específiques

Estudiants: 20.447

� • Grau: 13.951

� • Postgrau: 1.898

� • Doctorat: 489

� • Altres: 4.109

Personal docent i investigador: 1168

Personal d’administració i serveis: 685



• D’excel·lència investigadora
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• Amb una àmplia oferta formativa 
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A 6 facultats, 4 escoles universitàries i 4 centres adscrits de la UIB es fan:

• 39 titulacions oficials de grau

• 45 titulacions oficials de postgrau: 26 màsters i 19 cursos de doctorat (dels quals, 11 distingits amb la 
menció de qualitat del Ministeri d’Educació i Ciència)

• 2 títols propis de grau

• 56 títols propis de postgrau (21 d’expert universitari, 24 d’especialista i 11 màsters) 

Universitat Oberta per a Majors

Altres activitats formatives

• Que opta per la qualitat

• Activitats culturals: Universitat Oberta, Universitat d’Estiu, tallers, conferències, debats, etc.

• Servei Lingüístic: centre d’autoaprenentatge de llengua, consultes lingüístiques, dinamització, etc.

• Servei de sistemes d’informació geogràfica i teledetecció

• Servei de Biblioteca i Documentació: biblioteca digital, arxiu històric, etc.

• Coral Universitat de les Illes Balears

• Instal·lacions esportives

• Etc.

• Al servei de la societat i compromesa amb la cultura

• Formació dels membres de la comunitat universitària en matèria de qualitat

• 11 mencions de qualitat de programes de doctorat

• Certificació de qualitat de l’Agència Nacional d’Avaluació i Acreditació (ANECA) del Servei de 
Biblioteca i Documentació 

• Avaluació institucional del 100 % dels títols oficials (diplomatures i llicenciatures)

• Certificats ISO 

• Avaluació EFQM de la gerència de la UIB

• Servei d’Estadística i Qualitat Universitària

• Etc.

3 instituts universitaris de recerca:

• IMEDEA, Institut Mediterrani d'Estudis Avançats 

• IUNICS, Institut Universitari d'Investigació en Ciències de la Salut 

• IFISC, Institut de Física Interdisciplinària i Sistemes Complexos 

2 Instituts de recerca propis 

• CRE, Centre de Recerca Econòmica (UIB-Sa Nostra) 

• IAC3, Institut d'Aplicacions Computacionals de Codi Comunitari de la UIB 

Altres instituts: 

• ICE, Institut de Ciències de l'Educació 

Tesis llegides: 30 (2007-08)

• Solidària i oberta al món

• Oficina de Cooperació Universitària al Desenvolupament: projectes de cooperació, estades solidàries, 
voluntariat universitari, etc.

• Oficina per a la Igualtat d’Oportunitats entre Dones i Homes: cursos, tallers, seminaris, estudis, beques, 
premis, etc.

• Suport a persones amb necessitats especials

• Servei de Relacions Internacionals: programes d’intercanvi, mobilitats, estades internacionals

• Etc.

2. La qualitat i el canvi en la cultura
organitzacional

Totes les organitzacions tenen una cultura que
les distingeix i les identifica, que n’orienta la
manera de fer i que regeix les percepcions i la
imatge externa que en tenim.

La cultura organitzacional està formada per
aspectes no visibles i per altres de visibles. Els
elements implícits són els mites i les llegendes,
les imatges i les representacions compartides
entre les persones que formen part de la cor-
poració. Aquestes representacions constituei-
xen la visió de l’organització que en tenen els

integrants i es transforma en esquemes men-
tals que orienten l’acció de tot el personal. La
visió determina tot el que succeeix a l’empre-
sa o a l’organització: la manera de vestir-se,
de tractar els companys, de parlar, d’atendre
els usuaris o de comportar-se; l’acompliment
laboral, la celeritat i l’eficiència amb què es
treballa, etc. La manera d’actuar ve determi-
nada per la cultura organitzacional. 

Els valors, les creences, les percepcions bàsi-
ques, els esquemes mentals, etc., és a dir, tots
els elements no visibles de l’organització es
concreten en els elements visibles: organigra-
mes, normatives, logotip, processos, etc.



El darrer objectiu citat se subdivideix en dis-
tints punts: garantir una gestió administrativa
i tècnica professional, harmonitzar els interes-
sos dels tres col·lectius humans que formen la
comunitat universitària, millorar la gestió dels
recursos humans, potenciar un sistema de
reconeixements a la major implicació i partici-
pació de les persones en la millora continuada
de la institució, etc.

Per garantir la consecució de les metes pro-
posades, es va crear la CARHU (Comissió
Assessora de Recursos Humans) i una de les
seves primeres accions fou posar en marxa el
concurs de propostes de millora i lligar-lo amb
el procés de millora continuada. 

3.1. El concurs de propostes de millora

La filosofia que inspira aquesta acció és que,
en moltes ocasions, una gran millora per a la
institució pot no ser fruit d’una gran idea d’u-
na sola persona, sinó de la suma d’un gran
nombre de petites aportacions i d’idees de la
gent que treballa a la universitat i la coneix.
D’aquesta manera, una bona opció pot ser
animar i incentivar que els homes i les dones
que conformen l’organització exposin les pro-
postes de millora, avaluar-les i, posteriorment,
dur-les a la pràctica. Quan es va posar en mar-
xa la primera edició del premi, la CARHU no
esperava grans projectes, sinó idees senzilles i
pràctiques que suposassin una millora dins l’à-
rea de treball de cada persona o dins la uni-
versitat en general; es va partir de la premissa
que les persones que millor poden fer sugge-
riments per optimitzar un procés són les que
hi treballen directament.

D’aquesta forma va néixer el concurs de pro-
postes de millora de la UIB, inclòs en el Pla
estratègic de la gerència: Qualitat en la gestió.
Es convoca biennalment, amb un extraordina-
ri èxit de participació, i fins ara se n’han posat
en marxa dues edicions: la primera, l’any
2005 i la segona, el 2007. Se’n preveu la ter-
cera edició enguany.

Equips formats per un mínim de dues persones
i un màxim de cinc presenten les propostes de
forma anònima. Els premis que reben els gua-
nyadors de cada categoria són de diferent tipo-
logia: premis en metàl·lic, dies lliures per a cada
persona integrant de l’equip, així com un reco-
neixement exprés al full de serveis i/o a l’expe-
dient del treballador, de tal forma que pot ser
un mèrit a l’hora de promocionar o concursar.

El procediment per a poder participar, durant
el termini establert i publicat en el full oficial
de la UIB, és que cada grup ha d’emplenar dos
formularis diferents: un per enregistrar l’equip
amb un pseudònim i l’altre per plasmar la pro-
posta de millora o el suggeriment. Una vega-
da emplenats els formularis, s’han de dur al
Registre General de la Universitat, on, quan
hagi acabat el termini de presentació de pro-
postes, s’enviaran al jurat, el qual s’encarrega
d’avaluar-los i de decidir quins seran els
equips guanyadors de les diferents categories.

Els membres del jurat (integrants de la CAR-
HU) disposen d’un instrument d’avaluació de
les propostes on apareixen els distints criteris i
la seva ponderació sobre la puntuació final de
la proposta. L’instrument possibilita la valora-
ció de les diferents propostes d’una forma
objectiva, i també facilita als concursants la
presentació de les propostes. Conèixer els cri-
teris d’avaluació i el seu pes és una ajuda que
guia els candidats a l’hora de confeccionar els
suggeriments.

A continuació, presentam més detalladament
les dues edicions realitzades:

3.1.a. Primera experiència (2005)

Els objectius del I concurs eren: augmentar la
implicació del personal en la millora de la ins-
titució i en el treball en equip, iniciar un pro-
cés de reconeixement a la major implicació i
eficàcia, contribuir al procés de millora conti-
nuada de la UIB i a l’increment de l’eficàcia i
l’eficiència de la gestió interna.

43

Qualitat de gestió a l’Administració local. 
El canvi necessari en les cultures corporatives

Actualment, els canvis a nivell mundial i euro-
peu exigeixen una nova cultura, un canvi en
la manera de fer per part de les organitza-
cions. En aquest sentit, es du a terme multi-
tud d’iniciatives que promouen una cultura
de la qualitat, tant en la gestió pública com
en la privada. 

La creació de l’Agencia d’Avaluació i Qua-
litat, l’1 de desembre de 2006, encarregada
de valorar els resultats de la política pública i
la qualitat dels serveis i de millorar la rendició
de comptes a la ciutadania; els premis que
reconeixen els organismes públics que es dis-
tingeixen per l’excel·lència del rendiment
global en comparació de models de referèn-
cia internacionals; les distincions a institu-
cions que destaquen per la implantació d’ini-
ciatives o mesures per assegurar la gestió
dels seus actius intangibles dins d’un marc
d’aprenentatge i d’innovació organitzacio-
nal, etc., són exemples de l’opció de l’Ad-
ministració pública espanyola per promoure
noves iniciatives i fórmules de gestió, per
incentivar els canvis culturals que millorin l’a-
tenció als usuaris.

La vocació de servei de l’Administració pública
espanyola ha provocat el desenvolupament
d’una cultura de la qualitat i de l’excel·lència,
de la qual destaca, en els darrers anys, la nota-
ble evolució que aquests conceptes han expe-
rimentat. La qualitat implica canviar la cultura
organitzativa, ja que suposa un nou tarannà i
una nova manera de fer. 

Des del principi de la dècada dels noranta, la
UIB es troba immersa dins un procés de millo-
ra continuada de la qualitat. L’existència d’un
sistema de gestió de qualitat és la pedra angu-
lar de la institució i una de les exigències de
l’Espai Europeu d’Educació Superior. Com
hem dit abans, optar per la qualitat implica
canviar la cultura corporativa. La implementa-
ció dels sistemes de qualitat requereix modifi-
car l’organització i la gestió dels recursos
humans. La formació i la capacitació de les

persones han d’incloure el foment de valors i
pràctiques que condueixin l’organització a la
recerca de la millora continuada.

Si es vol canviar la cultura, s’han de premiar els
valors, les maneres de pensar noves, com, per
exemple, el treball en equip, l’esperit de
col·laboració, la creativitat, l’aprenentatge con-
tinuat, l’avaluació del rendiment, la motivació,
etc. A partir d’aquestes premisses inicials i de la
consideració que les persones són el principal
capital de la universitat, els diversos plans estra-
tègics han compartit o comparteixen els objec-
tius de millorar la qualitat de la institució i de
potenciar les persones que formen la comuni-
tat universitària. Es poden marcar objectius,
elaborar normes i procediments, modificar els
processos i els plans estratègics, però són les
persones les encarregades de portar-los a ter-
me i de fer que tot funcioni correctament.

3. Experiències de la UIB

Les experiències que presentam han sorgit a
partir de la iniciativa de la gerència, entesa
com l’administració de la Universitat. La
gerència està formada per les unitats, els cen-
tres i els serveis que conformen l’estructura
administrativa i tècnica de la institució, i cons-
titueix el suport imprescindible per a la conse-
cució dels principals objectius i les tasques de
la universitat: docència, recerca, desenvolupa-
ment cultural i relacions amb la societat. 

El pla estratègic de la gerència parteix de la
consideració que, per poder assolir els objec-
tius estratègics de l’organització, l’element
decisiu són la participació, el coneixement i la
voluntat de les persones.

Alguns dels objectius que el Pla proposa són:
millorar l’eficàcia i l’eficiència de la gestió
interna, assegurar l’orientació a l’alumne,
potenciar l’accessibilitat de les unitats admi-
nistratives i tècniques, impulsar els processos
d’avaluació i millora continuada, potenciar els
recursos humans, etc.
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desestimació de les propostes que han gua-
nyat el concurs o que han superat amb èxit el
procés d’avaluació prèvia. L’abast del procés
va des de la constitució d’un equip de millora
per implantar una proposta guanyadora del
concurs o una que ha superat positivament
una avaluació prèvia, fins que aquesta s’im-
planta efectivament o es desestima.

Els principals agents que intervenen en aquest
procés són: l’equip que presenta la proposta,
l’àrea de gestió o la unitat administrativa
implicada, l’equip de millora que es consti-
tueix ad hoc, la CARHU i el Servei d’Estadística
i Qualitat Universitària, que presta assessora-
ment tècnic.

El procés consta de quatre fases: la primera
consisteix en la constitució d’un equip de
millora, seguint la normativa de la pròpia
universitat. La segona es basa en l’anàlisi i la
valoració de les dificultats potencials de la
implementació apuntades per l’equip de
millora en qüestió; aquest equip, si ho con-
sidera convenient, pot realitzar una adapta-
ció o reajustament de la proposta inicial. La
tercera fase consisteix en la implementació
de la proposta de millora de manera experi-
mental, prèvia autorització de la CARHU.
Durant la implementació es realitza un
seguiment continuat i, posteriorment, se’n
fa una avaluació dels resultats i, en el cas
que l’avaluació de la implantació experimen-
tal de la proposta sigui positiva, s’entra dins
la quarta i última fase, la qual consisteix en
la implantació definitiva de la proposta i en
la dissolució de l’equip de millora constituït
expressament.

Les idees presentades al concurs que no han
estat premiades segueixen un circuit distint a
les guanyadores, però en cap cas els suggeri-
ments presentats pel personal, inclús els no
seleccionats, són descartats totalment. El pro-
cés d’Avaluació Prèvia, Anàlisi i Implantació de
les Propostes de millora (Ger-MC-APdM.001)
regula el camí que han de seguir les propostes

presentades al concurs des d’una avaluació
inicial, per part d’un grup d’experts, fins a la
seva potencial implementació o la seva deses-
timació definitiva.

Els dos concursos de propostes de millora
han tingut una gran acceptació i s’ha recollit
una gran quantitat de suggeriments, de tal
forma que la CARHU ha hagut d’invertir
molt de temps a avaluar les idees rebudes i
a consensuar les guanyadores. Especial-
ment, la primera edició del concurs resultà
molt gratificant; el personal, especialment el
que ocupa llocs de treball de menor nivell
jeràrquic, va rebre amb molt de gust i sor-
presa la iniciativa. Premiar per pensar era,
fins aleshores, una acció poc freqüent dins
la universitat.

El dia de la proclamació de resultats i de l’en-
trega de premis, es va organitzar un acte
públic dins l’edifici del rectorat que va provo-
car una gran expectació. El jurat va presentar
les candidatures guanyadores i els escollits
recolliren el premi entre els aplaudiments dels
companys. Per agrair l’aportació de suggeri-
ments i la participació en la primera iniciativa
d’aquest tipus, totes les persones que havien
participat, pel simple fet d’haver-ho fet, rebe-
ren una gratificació per haver dedicat temps a
pensar com millorar la institució.

Com hem comentat, totes les propostes
premiades s’han implementat i, inclús tam-
bé, s’ha fet el mateix amb bona part de les
que no reberen cap tipus de distinció. S’han
creat multitud d’equips de millora que duen
a la pràctica els suggeriments i realitzen l’a-
valuació i el seguiment de la seva implanta-
ció. La bona pràctica que presentam ha
contribuït a canviar la dinàmica de treball
diari, ha afavorit el treball en equip, la par-
ticipació, la implicació i la creativitat i, en
definitiva, ha contribuït al fet que la UIB
avanci en el camí de la millora continuada i
de l’excel·lència.
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El concurs es va estructurar en quatre catego-
ries de premis:

1. Propostes de millora amb l’objectiu d’afa-
vorir que les persones de la institució esti-
guin més satisfetes i/o de millora del clima
laboral de la UIB

2. Suggeriments per augmentar l’eficàcia de
la gestió i/o la satisfacció dels usuaris o
clients

3. Idees per agilitar un procés i/o disminuir el
temps d’execució d’aquest procés

4. Propostes amb la finalitat d’augmentar l’e-
ficiència de la gestió (estalviar doblers, dis-
minuir el consum de recursos, etc.)

Els criteris i la ponderació d’avaluació de les
propostes varen ser:

• La claredat, la precisió i el desenvolupa-
ment de la proposta presentada (0,7 punts)

• La viabilitat de la proposta (2,5 punts)

• La creativitat i/o l’originalitat de la idea sug-
gerida (0,8 punts)

• La compensació del cost i l’esforç necessa-
ris per a la implantació de la proposta amb
els beneficis esperats (2 punts)

• L’impacte i la magnitud potencial de la
implantació de la proposta en la millora de
la UIB (3 punts)

• La transversalitat de les propostes (1 punt)

3.1.b. Segona experiència (2007)

Els objectius del II concurs varen ser: aug-
mentar la contribució i la participació del
personal en el procés de convergència euro-
pea (EEES); avançar cap a l’excel·lència en la
gestió, i premiar la implicació i la iniciativa
del personal.

S’establiren quatre categories de premis dife-
rents:

• Propostes d’actuació per millorar l’atenció
als estudiants i augmentar-ne la satisfacció

• Accions que tendien a fomentar i apropar
l’Espai Europeu d’Educació Superior al tre-
ball quotidià de les persones de la comuni-
tat universitària

• Idees que promovien la mobilitat d’estu-
diants, professors i personal d’administra-
ció i serveis

• Millores en la qualitat de la gestió

Els criteris de l’avaluació de les propostes i la
seva ponderació eren els que figuren a conti-
nuació:

• L’adequació de la proposta a les direc-
trius de l’Espai Europeu d’Educació
Superior (2,5 punts)

• La claredat, la precisió i el desenvolupa-
ment formal de la proposta presentada
(0,5 punts)

• La viabilitat de la proposta (2 punts)

• La creativitat i/o l’originalitat de la idea
suggerida (0,8 punts)

• La compensació del cost de la implanta-
ció de la proposta amb els beneficis
esperats (2 punts)

• L’impacte i la magnitud potencial de la
implantació de la proposta en la millora
de qualitat de la UIB i en la seva adapta-
ció a l’Espai Europeu d’Educació
Superior (2,2 punts)

Totes les propostes de millora premiades s’im-
plementaren seguint el Procés d’Anàlisi i
Implantació de la Proposta de Millora (GER-
MC-IPdM.001). La missió o raó de ser d’a-
quest procés és la implantació efectiva o la
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desenvolupa un enfocament positiu, afavoreix
la implicació i la responsabilitat, inclou indica-
dors quantitatius i qualitatius, utilitza múlti-
ples metodologies de recollida de la informa-
ció, i incorpora tècniques de reflexió indivi-
dual, d’interrelació de negociació, de partici-
pació i d’autoconeixement.

A partir de les característiques definides, es va
optar per utilitzar l’anomenada avaluació
360º. Es tracta d’un instrument que permet
que la persona sigui avaluada per totes les
persones de l’entorn laboral, ja que recull
informació de les persones que ocupen un
nivell jeràrquic superior, dels col·laboradors, és
a dir, dels homes i de les dones que ocupen un
nivell jeràrquic inferior, dels companys i de la
mateixa persona. Fins i tot pot involucrar pro-
veïdors o clients interns i/o externs, és a dir, els
receptors de la feina de la persona avaluada.

L’avaluació 360º suposa una retroalimentació
completa de l’acompliment laboral, ja que té
en compte perspectives diferents, és un ins-
trument d’avaluació i també de desenvolupa-
ment i de millora del treballador. L’avaluació
permet, a més d’una puntuació numèrica, una
sèrie de recomanacions i propostes de millora.
A la UIB les persones realitzen l’autoavaluació,
i també són avaluades per un superior jeràr-
quic, dues persones de categoria igual i dues
de jeràrquicament inferiors. L’autoavaluació
consta de diferents etapes: inicialment, la per-
sona autoavalua les cinc competències direc-
tament assignades al seu lloc de treball; pos-
teriorment, la persona avaluada ha de descriu-
re el pla d’actuació, indicar els punts forts i els
dèbils, i fer una planificació de la seva millora,
i, finalment, ha de descriure el que espera de
la institució i el que ella aporta a la UIB. 

Inicialment, i de forma experimental, la im-
plantació del sistema d’avaluació per compe-
tències s’ha realitzat (el curs 2008-09) única-
ment als concursos singularitzats. Una vegada
avaluada l’experiència segons els resultats
obtinguts, està previst que en un futur totes

les persones que formen el col·lectiu del per-
sonal d’administració i serveis siguin avalua-
des amb aquest sistema biennalment i que la
pràctica s’incorpori a la gestió habitual dels
recursos humans. 

4. Reflexions finals

Escometre un procés de canvi i implantar la
cultura de la qualitat no és tan fàcil com pot
pensar-se en un primer moment. S’ha de tenir
en compte una gran varietat d’elements:
organitzatius, normatius, tecnològics, comu-
nicatius, etc., i, sobretot, humans.

En moltes ocasions, les persones no es com-
prometen amb el canvi perquè no saben el que
passarà o perquè no se senten capacitades i no
saben com actuar. El desconeixement i la inde-
finició de «la novetat» promou que les perso-
nes cerquin una forma de protegir-se i, en
general, és aferrant-se al que coneixen i, con-
seqüentment, negant la nova manera de fer. 

Implantar una cultura de la qualitat exigeix de
les persones saber, voler i poder. La resistència
al canvi, la por de «les coses desconegudes»,
de perdre el poder o l’estatus establert, es
debilita quan l’organització:

• informa, suficientment i adequadament,
el personal i li comunica la seva visió

• dóna a conèixer els beneficis que apor-
tarà la nova forma de gestió

• forma i capacita els treballadors per
poder saber com actuar en el nou esce-
nari 

• crea les condicions òptimes i el clima
laboral adequat per possibilitar les
noves formes d’actuació: preveure
errors, perdonar equivocacions, respec-
tar les persones, fomentar el treball en
equip, establir nous criteris de selecció i
de promoció, canviar la gestió dels re-
cursos humans, etc.
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3.1. L’avaluació per competències

Aquesta experiència és conseqüència d’algu-
nes propostes de millora presentades en el
concurs de propostes, i també fruit dels resul-
tats de l’avaluació del clima organitzacional;
és, per tant, el resultat de la participació acti-
va del personal d’administració i serveis.
Suposa una aposta més de la gerència per la
cultura de la qualitat, per la millora continua-
da i per incorporar les opinions de les perso-
nes que treballen a la institució.

L’avaluació de l’acompliment i del rendiment
consisteix a mesurar de forma objectiva el grau
d’eficàcia amb què els treballadors compleixen
les funcions i assoleixen els objectius i les res-
ponsabilitats del lloc de treball. Aquest tipus
d’avaluació té com objectius establir plans de
millora i dur a terme actuacions objectives i
justes en matèria salarial, formativa i de pro-
moció, i, en darrera instància, vol incrementar
la competitivitat de la institució. Dins d’aquest
marc, sorgeix el nou sistema d’avaluació per
competències, amb el qual ens proposam
reconèixer les actituds, l’experiència i els conei-
xements adquirits en la mesura que aquests
s’apliquin realment al lloc de feina i s’encami-
nin a assolir els objectius de la unitat on s’inte-
gra la persona avaluada i de la UIB.

El diccionari defineix la paraula competència
com l’aptitud, la idoneïtat per fer alguna cosa
o intervenir en un assumpte determinat. Quan
deim que una persona té les competències
necessàries per realitzar una tasca determina-
da ens referim al fet que posseeix les caracte-
rístiques (coneixements, habilitats, acompli-
ment) que condueixen una situació concreta i
un ambient determinat a resultats positius.

Les competències, en el marc establert per la
Unió Europea, es defineixen com la capacitat
de posar en marxa de manera integrada els
coneixements adquirits i trets de personalitat
que permeten resoldre situacions diverses.
Inclouen tant els sabers o els coneixements

teòrics com les habilitats o coneixements pràc-
tics, i també les actituds personals. Per tant,
les competències van més enllà del saber i del
saber fer perquè inclouen també el saber ser i
el saber estar. 

Segons l’Organització Internacional del
Treball, la competència laboral és la capacitat
efectiva per dur a terme amb èxit una activitat
laboral plenament identificada. La competèn-
cia laboral no és una probabilitat d’èxit en l’e-
xecució d’un treball, és una capacitat real i
demostrada.

El concepte de competència laboral inclou tres
elements: intenció, acció i resultats. La intenció
fa referència a les característiques personals,
tant als coneixements i les capacitats, aspectes
relativament senzills d’adquirir i de valorar,
com a les motivacions i a les actituds (aspectes
no valorats fins ara i més difícils de desenvolu-
par i modificar). El segon element, l’acció,
inclou la conducta, les habilitats i l’acompli-
ment real al lloc de treball (aspectes fàcilment
observables per les altres persones). El darrer
element, els resultats, abasta l’actuació gene-
ral i els resultats assolits en el lloc de feina
(aspectes fàcilment avaluables per l’organitza-
ció sempre que prèviament s’hagi definit quin
és l’acompliment que es vol del treballador).

L’avaluació per competències a la UIB ha
requerit, prèviament, la definició dels llocs de
feina, i també de les funcions i les competèn-
cies necessàries per a cada lloc (aquesta defi-
nició s’ha realitzat de forma participativa) i,
per altra part, la planificació i la descripció del
sistema d’avaluació, és a dir, dissenyar el siste-
ma mitjançant el qual s’han d’avaluar les com-
petències que tenen els treballadors i de com
s’ha d’incorporar aquest sistema d’avaluació a
la gestió dels recursos humans. 

La gerència ha optat per adoptar el sistema a
poc a poc i prudentment. Les característiques
del sistema dissenyat són les següents: asse-
gura l’anonimat de les persones avaluadores,
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• possibilita el canvi i incentiva les noves
formes d’actuar

• els líders actuen com a models

El compromís dels homes i de les dones que
formen l’organització són l’element clau per
assegurar l’èxit de la cultura de la qualitat.
L’organització ha de tenir cura que el procés
de canvi no trepitgi les persones. A l’hora
d’implantar un sistema de gestió de qualitat,
els membres de l’organització no poden fer
descendir ni, per descomptat, aturar, el rit-
me de treball habitual de l’organització
durant un període de temps determinat. A la
vegada que es modifica la gestió i que es
produeix el canvi cultural, l’organització ha
de continuar donant resposta a les necessi-
tats dels usuaris i ha de combinar el quefer
diari i habitual amb les innovacions. L’esforç
pot resultar esgotador i desmotivador per als
integrants de l’organització, per la qual cosa
és aconsellable avançar en el camí de l’ex-
cel·lència a una velocitat adequada i de for-
ma progressiva, i no rompre bruscament.

La meta de la qualitat i de l’excel·lència és
ambiciosa, i assolir-la és un repte que reque-
reix un considerable esforç i que suposa un
procés d’aprenentatge de tots els integrants
de l’entitat. 

Prèviament a l’inici del canvi de cultura, és
important que l’organització realitzi una tasca
reflexiva i d’autoconeixement i, a partir d’a-
questa, cal que planifiqui el camí que ha de
seguir per assolir l’objectiu marcat. 

S’ha de dissenyar i construir una escala parti-
cular amb uns escalons de dimensions adequa-
des, de tal manera que faciliti l’ascens continu
de l’organització a nivells de qualitat més alts,
però sense esgotar-se, sense desmotivar-se i,
sobretot, sense deixar ningú en el camí. Es
tractaria d’una escala singularitzada, adaptada
a les necessitats organitzatives, als recursos
existents, al grau d’acceptació per part del per-
sonal i a l’opció real pel canvi dels líders i, a la
mateixa vegada, també singularitzada entre
departaments o unitats dins una mateixa orga-
nització o entre persones individualment.
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