
 
   
   
   
  

 

 
 

 
 

FÒRUM  INSTITUCIONAL DE QUALITAT AL SECTOR PÚBLIC 
 
JORNADA GESTIÓ PER COMPETÈNCIES A L’ADMINISTRACIÓ PÚBLICA: 

DE LA TEORIA A LA PRÀCTICA 
 
La present jornada, organitzada per la Universitat de les Illes Balears i per la Conselleria 
d’Administracions Públiques del Govern de les Illes Balears, té per objecte compartir 
experiències sobre la implantació de la gestió per competències a les administracions públiques 
de les Illes Balears i debatre sobre el  camí a seguir, així com conceptualitzar la gestió per 
competències, analitzar la normativa i la legislació vigent. 
 
Dia i hora: Divendres, 18 d’octubre de 2013, de 8.45 a 14.30 hores. 
Lloc: UIB. Sala d’actes de Son Lledó. Rectorat. Campus UIB. 
Destinataris: Empleats públics i persones interessades en el tema. 
 
PROGRAMA DE LA JORNADA 
8.45 h. Recepció i lliurament de documentació 

9.15 h. Benvinguda a les persones assistents i presentació de la jornada 
 
Sr. Llorenç Huguet, rector de la UIB. 
Sra. Maria Jesús Mairata, coordinadora del Fòrum Institucional de Qualitat en el Sector Públic de les Illes 
Balears. 

9.30 h. Present i futur de la gestió per competències a l’Administració pública espanyola 
 
Des de fa temps es parla de la importància de les competències i l’ús d’aquestes a les administracions 
públiques tendeix a estendre-s’hi. Amb aquesta ponència es farà un recorregut pels conceptes bàsics de la 
gestió integral dels RH per competències, coneixerem el marc jurídic d’aplicació i el nivell d’implantació a 
les AP des de la vessant teòrica i pràctica.  
 
Sr. Pedro Ángel López. Cap d’Organització i Qualitat. Gerència d’Urbanisme de l’Ajuntament de Palma. 

10.15 h. La gestió per competències a la UIB: Camí recorregut i camí a fer 
 
Des de l'any 2007 la UIB està implantant un sistema de gestió per competències. Al llarg de la ponència 
s'exposarà el camí fet i els assoliments. De la mateixa manera, s'analitzaran els entrebancs i els punts 
febles detectats i les accions que s'han dut a terme per superar-los. També es posaran en comú les fites i 
els objectius que hem marcat i les accions de present i de futur planificades. 
 
Sra. Carme Ramis, professora del Departament de Psicologia i membre de la Comissió Assessora de 
Recursos Humans de la UIB. 

10.45 h. El diccionari de competències de la Delegació de Defensa 
 
Fruit de l’autoavaluació de la Delegació de Defensa (DD) de l’any 2012, es va decidir, com a acció de 
millora,  desenvolupar la gestió per competències a la DD, com a passa prèvia per dur a terme l’avaluació 
de l’acompliment. 
 
L’equip de millora va marcar unes etapes per desenvolupar en el termini 2013-2014. Es comentaran les 
dues etapes realitzades fins a data d’avui, l’anàlisi dels llocs de treball i l’elaboració del diccionari de 
competències. Es farà un breu comentari de les dues etapes que es pretenen desenvolupar al llarg de 
2014: establir el perfil competencial dels llocs de treball i l’avaluació de l’acompliment. 
 
Sr. Eduardo Fernández. Comandant a la Delegació de Defensa en les Illes Balears. 

11.15 h.  Descans 



 
   
   
   
  

 

 
 

11.45 h. La gestió per competències a l’Autoritat Portuària de Balears 
 
Projecte de gestió per competències als ports de l’Estat i les autoritats portuàries. Model de gestió integral 
de RH per competències. Gestió del canvi. Processos de transformació, vinculats al conveni col·lectiu de 
ports de l’Estat i les autoritats portuàries. 
 
Srs. Joan Ginard i Jorge Vallespir. RH de l’Autoritat Portuària de Balears. 

Sr. José Fernando Berenguer Reula. Cap del Departament de Procediments, Qualitat i Innovació. Autoritat 
Portuària de Balears. 

12.10 h. Habilitats essencials de l’alta direcció i competències públiques 
 
Les situacions complexes exigeixen alts directius cada vegada més preparats, tant a les empreses com a 
les organitzacions del tercer sector i a les administracions públiques. La identificació de les seves habilitats 
és una de les primeres passes per, entre d’altres, millorar la selecció, la promoció i l’avaluació dels màxims 
responsables del desenvolupament de programes i de la prestació dels serveis públics. Un comitè d’experts 
públics de diferents administracions, després de diversos mesos de treball per tal d’aconseguir el consens, 
ha elaborat un conjunt de sis habilitats, que es componen en total de 36 elements, amb la finalitat de servir 
de referent i permetre, en el futur, la certificació dels directius públics. 
 
Sr. Fernando Monar. Delegació del Govern a les Illes Balears. 

12.45 h. Aplicació pràctica del diccionari de competències en la gestió de RH d’Asepeyo 
 
El sistema de gestió per competències comença amb l’elaboració del diccionari, tasca ingent que requereix 
entre un i dos anys per a la seva finalització i, posteriorment, s’aplica a totes les àrees pròpies del 
departament de RH en diferents fases. Analitzarem com s’elabora i com s’aplica a la resta d’àrees del 
departament per formar un sistema de gestió per competències integral.  
 
Sr. Carlos Rubio. Director autonòmic de RH d’Asepeyo a les Illes Balears. 

13.10 h. La norma UNE-ISO 10667 qualitat en els processos d’avaluació de persones, grups i 
organització  
 
La certificació ISO 10667 d’AENOR resulta l’eina perfecta i la forma més eficaç per demostrar a totes les 
parts interessades que l’avaluació de persones es fa d’una forma normalitzada, adequada i equitativa, 
garantint la qualitat de l’avaluació.  
 
Sra. Soledad Seisdedos. Directora d’AENOR, Delegació a les Illes Balears. 

13.35 h.  La gestió dels RH per competències des de la perspectiva sindical 
 
Els darrers anys l'Administració ha sofert una sèrie de canvis profunds en matèria de recursos humans: 
nova normativa, lleis cada vegada més invasives i lesives... sempre, segons els legisladors, amb la finalitat 
d'adaptar-la i apropar-la a la realitat ciutadana. Però, vertaderament està preparada per introduir-hi més 
canvis? Com i de quina manera ens poden afectar aquests canvis als empleats públics? Quina és la realitat 
de l'Administració en l'actualitat?. 
 
Sr. José Joaquín Esteve Vaquer. Responsable d’UGT a l’Ajuntament de Palma. 

14 h. Torn obert de paraules i conclusions de la Jornada 
Sra. M. Jesús Mairata. Coordinadora del Fòrum Institucional de Qualitat en el Sector Públic de les Illes 
Balears.   

14.30 h. Cloenda  
Sra. Núria Riera. Consellera d’Administracions Públiques del Govern de les Illes Balears. 

Sra. Antònia Fullana, gerent de la UIB. 

L’assistència a la Jornada dóna dret a l’obtenció del certificat d’assistència. 
 
Assistència a Menorca: Can Salort. Carrer Santa Rita, 11. 07730 Alaior. 



 
   
   
   
  

 

 
 

Assistència a Eivissa: Antic edifici de la Comandància Militar. Carrer del Calvari, 1. 07800 Eivissa 
 
 
La missió del Fòrum Institucional de Qualitat en el Sector Públic és constituir un punt de 
trobada per impulsar i coordinar la col·laboració entre les administracions públiques i els seus 
treballadors en la cultura de la gestió excel·lent, i que serveixi de catalitzador de la millora 
contínua a l’àmbit de les Illes Balears.   
 
Són membres del Fòrum: 
 

• Ajuntament de Calvià 
• Ajuntament de Palma  
• Consell Insular de Mallorca 
• Consell Insular de Menorca 
• Conselleria d’Administracions Públiques del Govern de les Illes Balears 
• Delegación de Defensa en Illes Balears 
• Delegación del Gobierno en Illes Balears 
• Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Illes Balears 
• Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social 
• Delegación Especial de Economía y Hacienda en Illes Balears 
• Conselleria d’Economia i Competitivitat del Govern de les Illes Balears 
• Fiscalía de Menores 
• Autoritat Portuària 
• Universitat de les Illes Balears 

 
Són entitats adherides: 
 

• Il·lustre Col·legi Oficial de Gestors Administratius 
• Cambra de Comerç 
• Comissions Obreres (CCOO) 
• Unió General de Treballadors (UGT) 
• FACUA Balears 
• AENOR 
• CAEB 
• ASEPEYO 

 
 
Per a més informació, podeu contactar amb el Servei d’Estadística i Qualitat Universitària de la 
Universitat de les Illes Balears. Tel.: 971 172741, o <sequa@uib.es>.  
 
Seu universitària Menorca 971 379002 
Seu universitària Eivissa 971 398020 
 
 
 
 


