
Estratègia de persones 
i desenvolupament 
organitzatiu 
2019-2023



Estratègia de persones i desenvolupament organitzatiu 2019-2023

Maig de 2021

Elaboració:
Gerència de Persones i Desenvolupament 
Organitzatiu de l’Ajuntament de Barcelona



Índex

Estratègia de persones 
i desenvolupament organitzatiu 2019-2023 1

1.  Benestar de les persones 2

1.1  Pla d’igualtat entre dones i homes 3

1.2 Usos del temps 4

1.3 Tracte personalitzat al llarg de la vida laboral 5

1.4 Salut física i emocional 7

2. Creixement professional 8

2.1  Pla de desenvolupament professional 9

2.2 Recursos d’aprenentatge 10

2.3 Selecció al dia i diversa 11

3. Desenvolupament organitzacional 13

3.1  Pla de comunicació interna 14

3.2 Direcció per valors 15

3.3 Impuls a la innovació 16

3.4 Harmonització de condicions al Grup municipal 17

4. Transformació digital 18

4.1  Professionals digitals 19

4.2 Organització digital 20

4.3 Analítica augmentada 21

5. Dimensionament i valoració de llocs de treball 23

5.1  Dimensionament sostenible dels llocs de treball 24

5.2 Valoració dels llocs de treball 24



Estratègia de persones i desenvolupament organitzatiu 2019-2023

1

Estratègia de persones 
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A l’Ajuntament de Barcelona hem dissenyat una estratègia per a les persones que hi treballen. Ens 

servirà per donar un pas endavant cap a una organització més humana, resolutiva, innovadora i 

que s’anticipa als nous reptes de la ciutat.

Es tracta d’una estratègia que impulsa un model organitzatiu que posa les persones i els valors 

al centre per afrontar amb encara més fortalesa els desafiaments i els reptes que la societat ens 

demana com a Administració pública.

Per aconseguir-ho, hem identificat els projectes clau que hem distribuït en cinc línies d’actuació:

1. Benestar de
les persones

2. Creixement 
professional

4. Transformació 
digital

3. Desenvolupament 
organitzacional

5. Dimensionament i 
valoració de llocs de treball

Amb el desenvolupament d’aquesta estratègia, l’Ajuntament de Barcelona esdevindrà una orga-

nització més humana i les persones que hi treballem potenciarem les nostres capacitats  per ser 

veritables plataformes de canvi.

A l’Ajuntament de Barcelona, ens preparem per als nous reptes, amb persones compromeses amb 

una organització emprenedora que treballa per Barcelona.
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1. Benestar de persones

La qualitat de vida a la feina és fonamental per a l'equilibri físic, mental i emocional. Sentir-nos bé, 

motivats i útils és clau per a un bon rendiment laboral. Per això, adoptem mesures que facilitin i 

incrementin el nostre benestar treballant a l’Ajuntament. 

Els projectes d’aquesta línia d’actuació són els següents:

1.1   Pla d’igualtat entre dones i homes

1.2  Usos del temps

1.3  Tracte personalitzat al llarg de la vida laboral

1.4  Salut física i emocional

1
Benestar de 
les persones
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1.1 Pla d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes

A l’Ajuntament hem estat pioners en l’impuls d’una cultura organitzacional compromesa amb la 

garantia de la igualtat entre dones i homes en tots els àmbits, no només promovent la igualtat de 

cara a la ciutadania sinó també de cara endins, donant exemple a la pròpia organització municipal.

El III Pla d’Igualtat implica refermar l’aposta de l’Ajuntament i de tots els organismes autònoms i ens 

adherits a l’Acord de condicions laborals per la igualtat efectiva entre dones i homes. Centra els 

esforços a promoure els canvis organitzatius necessaris perquè dones i homes puguem desenvo-

lupar-hi plenament la nostra carrera professional i les nostres capacitats sense discriminació per 

raó de gènere.

Concretament, assolirem aquests objectius estratègics incidint en els aspectes següents:

• Cultura institucional

Institucionalitzar la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes com a principi bàsic i 

transversal de l’organització

• Política i estructura retributiva

Garantir la igualtat retributiva entre dones i homes

• Processos de gestió de persones

Assegurar la perspectiva de gènere en la gestió de persones, vetllant perquè tots els processos 

es facin amb igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes.

• Conciliació de la vida personal, familiar i professional

Consolidar una política de conciliació de la vida laboral, personal i familiar que garanteixi un 

gaudi igualitari.

• Prevenció de riscos laborals i de vigilància de la salut

Garantir un entorn saludable i lliure de riscos per a dones i homes, a partir de la implantació 

d’una estratègia de prevenció de riscos laborals i de vigilància de la salut que incorpori la pers-

pectiva de gènere.
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1. Benestar de persones

• Prevenció de l’assetjament sexual i assetjament per raó de sexe

Garantir un entorn laboral lliure de qualsevol manifestació d’assetjament sexual o per raó de 

sexe a partir de la generació d’una cultura de respecte de la igualtat i la implantació dels instru-

ments necessaris. Una de les primeres mesures en aquesta línia serà un decàleg de tolerància 

zero envers l’assetjament al lloc de treball.

• Comunicació, llenguatge i imatge corporativa

Institucionalitzar pràctiques inclusives i no sexistes en l’ús del llenguatge i les imatges, formals 

i informals, a tota l’organització.

1.2 Usos del temps

El Pacte del temps és un projecte estratègic que té com a finalitat que les persones s’apropiïn del 

seu temps i contribueix a la concepció efectiva de l’organització del propi temps com un dret. Es 

fonamenta en la protecció i la promoció de la salut, i en la igualtat i l’equitat de gènere perquè 

totes les persones visquin un temps quotidià amb més benestar. A més, aquest Pacte impulsa a 

les organitzacions cap una nova cultura del temps a favor de models més eficients i propicia un 

desenvolupament econòmic i social basat en criteris sostenibles. 

Ara, amb el projecte Usos del temps establim el Decàleg de gestió del temps al nostre Ajuntament, 

per avançar cap a una organització del temps de treball més saludable, igualitària i eficient. Amb 

aquest decàleg volem fomentar la satisfacció laboral, millorar els serveis municipals, reduir l’ab-

sentisme laboral, atraure i retenir el talent dins l’organització, i promoure la igualtat d’oportunitats.

Assolirem els objectius d’aquest projecte gràcies a: 

• Pautes per a la desconnexió digital

Establirem els criteris d’utilització dels dispositius digitals respectant la protecció a la intimitat; 

per garantir el dret a la desconnexió digital fora del temps de treball, determinar el tractament 

de les imatges i so recollits per dispositius de gravació als centres de treball, i per tractar el trac-

tament de les dades de geolocalització
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• Temps de les reunions

Revisarem les necessitats a l’hora de convocar reunions, els horaris en què es plantegen o la 

possibilitat de fer en alguns casos reunions virtuals.

• Teletreball

Preveurem sistemes adients de control de la jornada de treball i analitzarem els possibles riscos 

laborals, les càrregues de treball i l’aïllament, o el possible accés al domicili amb el consentiment 

previ de la persona que teletreballa. A més, tindrem en compte la importància de la seguretat 

dels mitjans tecnològics.

• Pla desplaçament municipal

Definirem les solucions de mobilitat per als diferents edificis municipals, tenint en compte les 

necessitats de desplaçament de les persones que hi treballen, tant per anar a la feina com du-

rant la jornada de treball.

1.3. Tracte personalitzat al llarg de la vida laboral 

A l’Ajuntament de Barcelona, l’any 2010 vam crear l’Oficina d’Atenció al Personal (OAP), una oficina 

que presta serveis d’informació, derivació, assessorament i tramitació a la plantilla municipal. Té 

per funció oferir una atenció global i personalitzada sobre qualsevol aspecte relacionat amb els 

serveis i tràmits associats als recursos humans, com poden ser permisos, llicències, horari de tre-

ball, comissions de serveis, jubilacions o qualsevol altre tràmit o consulta personal.

Ara, amb aquest projecte anem un pas més enllà en les funcions que fa l’OAP, abordant un model 

d’atenció al personal municipal encara més proper i personalitzat que tindrà en compte els mo-

ments rellevants de les persones al llarg del cicle laboral.
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1. Benestar de persones

Per assolir aquest objectiu general, plantegem les accions següents: 

• Pla d’acollida

Revisarem l’acollida actual i ampliarem el conjunt d’accions per facilitar l’adaptació i la integració 

de les persones que s’incorporen a l’organització.

• Pla de sortida

Dissenyarem el conjunt d’accions que han d’acompanyar les persones quan marxen de l’orga-

nització, sobretot les que es jubilen. Ho farem tenint en compte, en primer lloc, la sistemàtica 

que ha de garantir que es manté el coneixement acumulat per la persona que marxa, d’altra 

banda, l’acompanyament i l’orientació a les persones que es jubilen pel canvi de vida, i, final-

ment, el manteniment del vincle amb l’Ajuntament un cop la persona deixa l’organització.

• Reconeixement i sentiment de pertinença

Identificarem quins són els moments concrets al llarg de la vida professional que cal ser reco-

neguts i establirem les fórmules més adients per fer-ho.

• Model d’atenció de la xarxa de recursos humans

Revisarem el paper que desenvolupen les persones de la xarxa de referents de personal i hi 

incorporarem amb especial atenció els aspectes que es derivin de la detecció del model de re-

coneixement i sentiment de pertinença.

• Assessorament a les persones amb situacions especials

Crearem un protocol d’actuació que doni resposta a situacions delicades o sensibles que es 

poden produir al llarg de la vida laboral.  Per això, acompanyarem l’entorn de les persones en 

aquestes situacions, garantint-ne la salut i els drets laborals.

• Servei El meu temps

Desenvoluparem una eina que faciliti els tràmits i les consultes sobre  la jornada de treball de tot 

el personal, com les hores de conveni, el rebut de temps o les vacances, des d’una única pàgina 

i proporcionant més informació sobre l’estat del temps laboral amb un cop d’ull.
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1. Benestar de persones

1.4 Salut física i emocional

Segons l’OMS (1948), Salut és un estat de complet benestar físic, psíquic (mental) i social, i no sola-

ment l’absència d’afeccions o malalties. Aquesta definició emmarca el caràcter bio-psicosocial de 

la salut. Més endavant, l’OMS (1986) va afegir que la salut és també la capacitat de les persones per 

fer front a desafiaments i canvis, de manera que inclou l’aspecte funcional a més del físic, mental 

i social. Aquestes definicions abasten variables, enfocaments i àrees d’intervenció molt diverses. 

De la mateixa manera, els factors que incideixin en la salut en els termes indicats provenen d’una 

varietat de qüestions directes i indirectes ben diverses.

Per això, plantegem treballar sobre la salut física i emocional de la plantilla municipal. Volem millo-

rar la percepció de la plantilla quant al suport que té de l’organització pel que fa a la salut i disminuir 

l’absentisme laboral. Tindrem en compte els factors relacionals a l’organització i les variables que 

incideixen en les incapacitats temporals d’acord amb la perspectiva de gènere.

Ho farem a partir de dues accions:

• Pla de salut

Construirem un pla de salut personalitzat per als diferents àmbits i llocs de treball de l’organit-

zació que servirà d’instrument indicatiu i marc de referència en matèria de salut

• Servei d’assessorament psicològic

Reforçarem i millorarem els serveis de suport i assessorament psicològic als col·lectius que te-

nen un entorn laboral més susceptible de generar problemàtiques. D’altra banda, desenvolu-

parem noves pràctiques que permetin la rotació, la descompressió o el distanciament temporal 

del treball que els genera.
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2. Creixement personal

Les expectatives de desenvolupament professional incentiven i motiven els professionals. El crei-

xement professional és possible a partir de les actuacions que fan compatibles les nostres aspira-

cions de millora professional amb les necessitats de l’organització. 

Perquè les persones que treballem a l’Ajuntament creixem professionalment, ampliarem i repen-

sarem les eines fonamentals per fer-ho, que són: 

2.1   Pla de desenvolupament professional

2.2  Recursos d’aprenentatge

2.3  Selecció al dia i diversa

2
Creixement 
professional 
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2.1 Pla de desenvolupament professional

Desenvolupar-nos professionalment vol dir anar incrementant gradualment les nostres capacitats 

per prestar en tot moment de manera eficient els serveis a la ciutadania. Vista la rapidesa amb què 

canvien els contextos i la incertesa per donar-hi resposta, queda palès que hem d’estar preparats 

per adaptar-nos a l’entorn i afrontar de manera innovadora els reptes professionals dels serveis 

públics.

Per això, proposem un canvi de paradigma que posi els fonaments d’un nou model d’aprenentatge 

que va més enllà de la formació tradicional i que ens serveixi per:

• Acomplir els objectius i els projectes de l’organització

Focalitzarem les accions de desenvolupament per contribuir a que les persones elaborin i im-

plantin els projectes que s’estableixen tant el PAM com l’Estratègia GPDO.

• Incrementar el lideratge proactiu i de cohesió dels equips

Treballarem les capacitats dels líders de l’organització per aconseguir-ne el rendiment esperat, 

tant de manera individual com des d’una perspectiva col·lectiva.

• Actualitzar els coneixements, habilitats i actituds, incidint especialment en la  
capacitat d’innovació

Impulsarem estratègies per elaborar eines i suports que combinin el desenvolupament de les 

competències innovadores amb el de les capacitats bàsiques. Així, estarem preparats per allò 

que hem de fer avui però també orientats a reinventar-nos i a accelerar canvis que millorin con-

tínuament la nostra prestació dels serveis públics.

• Actualitzar professionalment i captar noves tendències

Buscarem espais per connectar-nos al món, i apropar i compartir allò que passa més enllà de 

les parets de la nostra Institució,

• Integrar els valors que conformen la cultura organitzativa en la pràctica 
organitzativa

Impregnarem les accions de desenvolupament dels valors organitzatius i per aconseguir que 

coneguem el model, integrem els valors corporatius i els apliquem a la feina.
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2. Creixement personal

2.2 Recursos d’aprenentatge

Per aconseguir que el nostre aprenentatge es produeixi amb tanta o més agilitat com canvien els 

contextos, cal transitar cap a un nou model d’aprenentatge amb majúscules que incrementi els 

recursos al nostre abast i moduli les metodologies.

Les metodologies d’aprenentatge tradicionals són més limitades quan cal que les persones ens 

adaptem ràpidament a l’entorn. Per això crearem nous recursos d’aprenentatge àgils i diversos, 

individuals i col·lectius. Només així aconseguirem obtenir ràpidament el coneixement que neces-

sitem en cada moment.

Els recursos d’aprenentatge s’emmarcaran en els eixos següents:

• L’autoaprenentatge

Desenvoluparem un repositori digital amb tots els recursos d’aprenentatge de diferents tipolo-

gies perquè puguem escollir en qualsevol moment el recurs més adequats per al desenvolupa-

ment de la nostra feina i d’acord amb el nostre estil d’aprenentatge.

• La visió global i noves tendències

Dissenyarem actuacions adreçades a facilitar la comprensió i la interpretació de l’entorn, i a 

conèixer i captar noves tendències.

• La cocreació

Compartirem i generarem coneixement de manera col·laborativa tant internament com externa.

• L’aprenentatge en aula

Continuarem desenvolupant el pla de virtualització que identifiqui quins cursos es poden virtu-

alitzar, amb quin model i quina metodologia i per elaborar-los i produir-los digitalment. 

• L’acompanyament individual

Incrementarem les actuacions adreçades a personalitzar les solucions d’aprenentatge i conei-

xement.

• El suport al desenvolupament personal

Donarem suport al desenvolupament més enllà de les necessitats específiques del nostre àmbit 

professional. 

Amb tot aquest reguitzell de recursos, potenciarem l’aprenentatge en acció al lloc de treball i el 

coneixement ja existent a l’organització. 
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2.3 Selecció al dia i diversa

Per accedir a qualsevol Administració pública cal seguir un procediment administratiu reglat que 

s'inicia amb la convocatòria de la plaça i finalitza amb el nomenament, presa de possessió i assig-

nació de destinació. 

A l’Ajuntament creiem que és el moment de reconsiderar les formes d’incorporació a la Institució. 

Per això analitzarem el marc jurídic i jurisprudencial actual en matèria de selecció de personal en 

l’àmbit de les Administracions públiques i articularem noves fórmules de selecció ajustant el model 

actual, sempre dins dels marges legals. També buscarem que l’Administració siguem el reflex de la 

diversitat que existeix a la societat. 

Per abordar aquest projecte treballarem sobre els aspectes següents:

• Selecció per valors

Incorporarem les tècniques que permetin avaluar el grau d’ajustament dels valors de les perso-

nes aspirants amb els valors de l’Ajuntament, amb l’objectiu que les persones que s’incorporen 

a l’organització encaixin i s’integrin millor a l’Ajuntament, i viceversa.

• Pla d’Interculturalitat

Farem una diagnosi per valorar quin tipus de mesures es poden adoptar de manera que la diver-

sitat de la societat barcelonina es reflecteixi en la composició de la plantilla municipal. 

• Mentoria per a les persones amb pràctiques selectives

Reconsiderarem com s’està duent a terme la fase de pràctiques i proposarem un model global 

de mentoria durant aquesta període.
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2. Creixement personal

• Automatització de la provisió i de la selecció

Revisarem els processos per incorporar-hi tecnologia per ser més eficients i eficaços. Per fer-ho, 

tindrem en compte els criteris de selecció d’acord amb els perfils professionals.

• Incorporació de persones amb discapacitat intel·lectual

Reforçarem el nostre compromís amb els drets de les persones amb discapacitat. Per això, in-

corporarem  persones amb discapacitat intel·lectual a l’organització. Aquesta acció repercutirà 

en beneficis directes i indirectes tant per a l’Ajuntament com per als equips que treballaran amb 

aquestes persones.

• Creixement i mobilitat professional

Pensarem estratègies que facilitin la mobilitat de les persones sense limitar-la exclusivament 

als processos de promoció vertical. El sistema ha de permetre assignar la persona amb millor 

encaix a cada lloc. 

• Millor Administració per a les pràctiques acadèmiques

Dotarem d’una línia de promoció i gestió de les pràctiques a la nostra organització, amb un as-

sessorament a les gerències per a la promoció, ajudant i acompanyant l’experiència de les per-

sones estudiants. Per fer-ho, desenvoluparem línies de col·laboració amb universitats, instituts i 

altres centres docents per oferir pràctiques en el  desenvolupament de projectes organitzatius 

i fixarem criteris retributius coherents amb l’aportació dels estudiants.
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El desenvolupament organitzacional fa referència al conjunt d’accions que modifiquen aspectes 

culturals o de comportament organitzatiu intern. Són els aspectes que determinen el clima laboral 

i possibiliten que les organitzacions aconsegueixin resultats excel·lents. 

A l’Ajuntament apostem per tenir una cultura forta i ho volem fer amb els plans i les mesures se-

güents:

3.1   Pla de comunicació interna

3.2  Direcció per valors

3.3 Impuls a la innovació

3.4  Harmonització de condicions al Grup municipal

3
Desenvolupament 
organitzacional 
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3. Desenvolupament organitzacional

3.1 Pla de comunicació interna

La comunicació interna és una eina al servei de l’organització, de la gestió i de les persones que 

treballem a l’Ajuntament de Barcelona. Amb el Pla de comunicació interna 2020-2023 posarem al 

centre les persones que treballen a l’organització, en un marc de confiança i per posar en valor la 

feina que fem en la nostra funció de servei públic. 

El Pla ha de servir per fer emergir tot el que passa a dins de l’organització i per contribuir en temes 

tan importants de la cultura corporativa com són els valors, el gènere, l’emergència climàtica, els 

usos del temps i la diversitat. Ha de preveure diverses formes de canalitzar els missatges i sobretot 

de posar-los a l’abast de tothom.

El Pla constarà de quatre eixos d’actuació: 

• Informació

Potenciarem els vídeos i contingut audiovisual, i focalitzarem l’acció en les persones que de-

senvolupen els projectes. 

• Coneixement de l’altra persona

Posarem en pràctica accions per intercanviar experiències i aprendre de les fonts internes. El 

nostre coneixement és immens i la nostra experiència és la millor font per enriquir els projectes 

que elaborem. A més de l’enriquiment professional, amb aquestes accions augmentarem les 

relacions internes per viure i escoltar en primera persona què es fa en un altre servei.

• Participació i recollida d’opinió

Posarem espais de participació i fomentarem els processos participatius, les assemblees o con-

sultes per comptar amb l'opinió de la plantilla municipal a l’hora de crear projectes, perquè si-

guin més realistes i enriqueixin la Institució. 

• Cocreació i intraprenedoria

Oferirem escenaris i oportunitats, amb mètodes per fomentar la intraprenedoria dins la cultura 

organitzativa, de manera que les persones estiguin convençudes que, si l’organització creix, 

elles també.
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3.2 Direcció per valors

La palanca principal per a la transformació d’una cultura, sense cap mena de dubte, és el lideratge. 

En el context actual i amb previsió als possibles contextos futurs, les persones que lideren han de 

ser capaces d’aconseguir els grans reptes, gestionant la complexitat, la incertesa i la transformació 

constant. I això cal fer-ho amb el màxim compromís dels equips.

En aquest sentit, la direcció per valors és el model de lideratge que permet integrar els valors hu-

mans amb el desenvolupament organitzatiu. Si aconseguim liderar d’acord amb aquest model, 

atès que els valors donen sentit i aporten coherència a l’activitat del dia a dia amb el propòsit 

organitzatiu, les persones se sentiran més satisfetes i, per tant, en potenciarem el compromís i el 

rendiment professional.

Per impulsar aquest model, seguirem aquestes fases:

• Identificació i definició dels valors de l’organització

Ho farem a partir d’un procés participatiu intern. 

• Evolució i harmonització del model de lideratge propi

Integrarem les característiques de la direcció per valors a la direcció per objectius i a la direcció 

per competències, per aconseguir líders amb un estil comú i compartit, i enfocat a les persones. 

Per fer-ho, dissenyarem un programa de desenvolupament directiu coherent amb el model de 

Direcció per valors.

• Desplegament del model

Maximitzarem l’impacte del projecte perquè perduri al llarg del temps fent un procés de comu-

nicació participativa que contribueixi a què totes les persones que treballem a l’organització 

integrem de manera àmplia els valors a la feina. 

• Integració a les polítiques de persones

Definirem les bases per incorporar els valors a les polítiques de persones de la casa: selecció, 

desenvolupament, comunicació interna, acompliment....
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3. Desenvolupament organitzacional

3.3 Impuls a la innovació

La innovació s’ha convertit en una prioritat organitzativa. Quan la volatilitat, la incertesa, la comple-

xitat i l’ambigüitat en què ens movem fan saltar pels aires la programació estratègica i les rutines 

professionals, la innovació és el motor del canvi per estar preparats i afrontar les noves complexi-

tats.

Ens plantegem impulsar que les persones que treballem a l’Ajuntament aportem idees, projectes o 

nous processos que donin resposta a problemes actuals o que puguin sorgir. 

Ho farem amb diferents eines:

• Enquesta d’opinió interna

Durem a terme una enquesta de compromís, cultura i valors perquè tothom pugui expressar la 

seva opinió de manera anònima i confidencial sobre l’Ajuntament. Amb les respostes obtingu-

des podrem identificar les principals accions de millora a desenvolupar a la nostra organització.

• Eines intraprenedoria

Inclourem un eix de cocreació i intraprenedoria per fomentar la innovació. Impulsarem espais 

col·laboratius com “Apunta’t a un repte’, comunitats d’innovació organitzativa, cercles d’exper-

tesa, ‘Si acabes d’arribar’ o la comunitat de lideratge organitzatiu. 

• Eines de participació

Impulsarem processos per comptar amb el coneixement dels professionals i incentivar el feed-

back sobre determinats temes. Coneixerem, així, el que pensen i el que saben, cosa que contri-

buirà a millorar la presa de decisions gràcies a la informació de valor que ens aportaran. 
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3. Desenvolupament organitzacional

3.4 Harmonització de condicions al Grup municipal

La perspectiva de l’organització respecte als seus serveis engloba els diferents ens que formen 

part del Grup municipal. En coherència, aquesta visió també s’ha d’incorporar en la gestió de les 

persones de la totalitat dels ens que conformen el Grup corporatiu municipal, Aquesta visió no ha 

de ser uniformitzada, però si harmonitzadora.

Ho farem a partir de dues línies d’actuació: 

• Model de gestió i condicions de treball harmonitzat

Sense perdre la singularitat de cada servei, tots els ens del grup tindrem una política comuna 

en l’àmbit de les persones i crearem una cultura organitzativa i laboral compartida, i disposarem 

d’indicadors comuns que permetin una avaluació comuna.

• Compartició de bones pràctiques i talent

Crearem grups de treball amb representació dels diversos col·lectius i ens, per acabar convergint 

en espais específics en els quals compartim el coneixement i els indicadors de resultats.
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4. Transformació digital

4
Transformació 
digital

A partir de la crisi sanitària de la Covid-19, la transformació digital té una rellevància encara més es-

tratègica a les organitzacions. La transformació digital suposa la incorporació de noves tecnologi-

es de forma disruptiva en els processos de treball i, per tant, canvis en les maneres de fer. Per això, 

ara que la Covid-19 ha posat sobre la taula els processos telemàtics en detriment dels presencials, 

creiem que és moment de donar un nou impuls a aquesta transformació.

Els projectes que desenvoluparan aquesta línia d’actuació són:

4.1   Professionals digitals

4.2  Organització digital

4.3  Analítica augmentada
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4.1 Professionals digitals

La transformació digital requereix una organització amb persones que tinguin competències digi-

tals, és a dir, professionals digitals que sàpiguen interpretar les solucions necessàries i coneguin 

les aplicacions de les noves tecnologies. 

Hem de millorar les habilitats digitals de la plantilla municipal, integrar les dades de recursos hu-

mans de tot el grup en un únic sistema corporatiu d’informació, obtenir informació multidimensio-

nal per prendre decisions i avaluar les polítiques de persones, i posar a disposició de l’organització 

eines i dades en matèria de recursos humans que permetin analitzar i simular en els diferents 

àmbits de desenvolupament i gestió.

Per aconseguir que els professionals utilitzem excel·lentment les eines digitals a la feina, preveiem 

dur a terme els projectes següents:

• Postgrau digital de capacitació

Posarem en marxa formacions especialitzades que promoguin el talent digital, com poden ser 

seminaris o postgrau,  per conèixer eines de business intelligence o d’explotació i anàlisi de 

dades.

• TED/Webinar municipal

Impulsarem eines i metodologies per poder desenvolupar sessions sobre plataformes virtuals 

de comunicació, com són Webinar o TED. Així, els professionals podran fer jornades virtuals ac-

cessibles i efectives per a tothom. 
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4. Transformació digital

• Noves professions a la Relació de lloc de treball (RLT)

Disposarem d’un estudi de l’evolució dels serveis municipals i de les necessitats de la ciutadania 

per identificar quines categories de treball es requeriran al futur i aplicar-les. 

• Atracció de competències digitals

Demanarem a les noves incorporacions un domini bàsic d’àrees digitals de coneixement, com 

poden ser: configuració de dispositius digitals, aplicacions ofimàtiques de tractament de textos, 

presentacions i fulls de càlcul, domini d’aplicacions bàsiques d’edició d’imatges, cerca, contrast 

i selecció d’informació d’origen digital, coneixement de la dimensió ciutadana com hàbits, ci-

visme i identitat digital, i comprensió dels aspectes ètics, legals, de seguretat i de sostenibilitat 

de la societat digital.

4.2 Organització digital

Des de l’Ajuntament hem de facilitar la comunicació entre la ciutadania i l’Administració. Una via 

efectiva en un context de transformació digital és fomentar l’administració electrònica i l’organit-

zació digital. És per això que considerem que diferents projectes s’han de completar i aprofundir 

en plataformes tecnològiques, per disposar de procediments 100% electrònics. 

En els darrers anys hem estat treballant per integrar les dades dels diferents àmbits de gestió de 

persones i de l’organització en un sistema d’informació únic. Ara volem continuar aquesta procés 

aconseguint incorporar les dades de tots els ens que depenen de l’Ajuntament i executar-ne l’au-

tomatització, la comunicació electrònica i la millora de la informació dels diferents procediments i 

tramitacions. 

Per fer-ho treballarem en quatre projectes: 

• Desplegament de la plataforma tecnològica

Avançarem en la digitalització dels processos interns, i dels procediments i expedientes elec-

trònics que se’n deriven fent servir les eines corporatives disponibles. Així millorarem la gestió i 

el temps de resposta de les peticions rebudes, arribarem al 100% en la signatura digital i redui-

rem la documentació innecessària en els registres, entre d’altres. 
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• Virtualització de processos formatius i selectius

Ens dotarem de les solucions tecnològiques que permetin ampliar el ventall de serveis de for-

mació i selecció. Així, continuarem el procés de virtualització de les aules i els continguts for-

matius, de les entrevistes i de les reunions internes dels tribunals de selecció i provisió, i de les 

comunicacions i reunions de treball. 

• Dispositius autònoms

Donarem continuïtat a la col·laboració administrativa que permetin les plataformes tecnològi-

ques per interoperar dades dins l’organització i amb tercers. Incrementarem, doncs, la intercon-

nexió dels nostres sistemes amb els de les administracions que ens proveeixen dades de les 

persones que es presenten als nostres processos de selecció, per obtenir aquesta informació 

de manera automàtica. Així evitarem que s’hagi de presentar necessàriament físicament i re-

duirem els desplaçaments de les persones amb discapacitat física i intel·lectual.

• Seguretat digital de la gestió de persones

Farem un reglament amb les solucions per mantenir actualitzada la ciberseguretat de l’Ajunta-

ment i protegir-nos de les amenaces actuals. Facilitarem també les normes de ciberseguretat a 

tenir en compte al lloc de treball i les eines perquè prenguem consciència i coneguem els riscos 

als quals ens enfrontem amb els ciberatacs.

4.3 Analítica augmentada

La presa de decisions basada en l’anàlisi de dades és una prioritat. Per això volem seguir avançant 

en la integració de les dades de l’Ajuntament i dels organismes autònoms en un únic sistema 

d’informació, per compartir informació, eines de gestió i eines destinades a facilitar el desenvolu-

pament professional de les persones.

Ho farem mitjançant les eines i els projectes següents: 

• Mineria de dades de recursos humans

Identificarem persones amb habilitats analítiques que coneguin els processos i les dades dels 

seus àmbits de feina perquè facin analítiques organitzatives més àmplies i precises. Aquestes 

persones aprendran a representar dades gràficament de manera senzilla, a analitzar cubs d’in-

formació, a generar informes, a explotar mitjançant eines ofimàtiques conjunts de dades que es 

generen en la gestió diària de recursos humans.
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• Previsió i predicció digital

Dotarem d’eines als òrgans de gestió de persones i coneixement perquè obtinguin informació 

sistemàticament i facin previsions de comportaments basant-nos en les dades passades. Així, 

per exemple, podrem fer una projecció sistemàtica de l’execució dels capítols pressupostaris, 

planificar-los i simular-ne l’impacte tenint en compte diferents escenaris. 

• Interconnexió del Grup

Integrarem i unificarem les dades relatives a persones i al desenvolupament organitzatiu de tot 

el grup municipal (Ajuntament, organismes autònoms, empreses públiques i consorcis) per fer 

el seguiment sistemàtic de dades que actualment es recullen per sistemes desintegrats.

• Quadre de comandament de persones integrat

Ampliarem l’abast de l’explotació de dades, tant pel que fa al nombre i diversitat d’indicadors, 

com pel que fa a l’anàlisi i simulació de possibles escenaris. Automatitzant el recull sistemàtic 

d’aquests indicadors, analitzarem millor les nostres polítiques de recursos humans. Caldrà, de 

nou, persones que coneguin el funcionament de les eines que exploten dades i automatitzen la 

generació d’indicadors.

4. Transformació digital
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5
Dimensionament i 
valoració de llocs de treball

Per poder prestar els serveis públics que necessitem avui però també demà, hem de preveure els 

perfils professionals adients. És per això que cal dimensionar adequadament la plantilla municipal, 

amb els perfils i els llocs de treball pertinents, i valorar-los per retribuir-los apropiadament.

Per tant, cal abordar aquests dos projectes:

5.1   Dimensionament sostenible dels llocs de treball

5.2  Valoració dels llocs de treball
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5. Dimensionament i valoració de llocs de treball

5.1 Dimensionament sostenible dels llocs de treball

L’Ajuntament ha mantingut històricament una posició de control i avaluació de les necessitats de 

llocs de treball, per garantir-ne les despeses associades. Durant els darrers anys, les regulacions 

de contenció que ha implicat la crisi econòmica viscuda han restringit la cobertura habitual de 

llocs de treball.

Durant el mandat passat vam portar a cap un pla d’incorporació de persones que va implicar el 

reforçament de la plantilla municipal en 1.000 persones. L’increment es va centrar en els àmbits 

essencials que calia ocupar per necessitats urgents i inajornables. 

Per això, ara, impulsarem un nou pla de dimensionament 2019-2023, que garanteixi la sostenibili-

tat pressupostària amb un increment limitat a necessitats urgents i inajornables, i d’acord amb els 

efectius actuals de cada gerència.  

5.2 Valoració dels llocs de treball

Al mes de desembre de l’any 2018, es va aprovar una relació de llocs de treball inicial i se’n va iniciar 

la valoració. Ara, volem enllestir aquest procés de valoració per poder disposar d’una relació de llocs 

de treball definitiva a l’Ajuntament. 

La valoració ens ha de permetre establir el valor de cada lloc de treball i que aquest valor esdevin-

gui el marc a partir del qual se n’estableixi la retribució. 

Durant el procés de valoració, tindrem en compte els aspectes següents:

• Disseny organitzatiu

Farem encaixar els encàrrecs que tenen encomanats els  serveis amb els llocs de treball que 

necessiten per acomplir-los.

• Revisió de la bretxa salarial per raó de gènere

Utilitzarem criteris neutres amb relació al gènere per assegurar que no es produeix cap biaix 

des d’aquesta perspectiva durant el procés de valoració. Evitarem, per tant, que els factors de 

valoració perjudiquin els llocs de treball feminitzats o masculinitzats. 

• Participació de l’organització

Les persones participaran en el procés de valoració mitjançant qüestionaris descriptius dels 

llocs de treball que ocupen. També, farem grups de treball per compartir el procés i fer-lo més 

transversal. Tot el procés es treballarà en una comissió paritària amb la representació sindical 

de la Mesa general de negociació.




