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1. PRESENTACIÓ
Ens dedicam al capital humà
En aquesta nova etapa política en la qual les institucions se situen al servei de la
gent, la voluntat de canvi que permeti afrontar els nous temps s‟ha de centrar en les
persones que conformen les organitzacions, en els empleats públics com el valor
més important que les defineix.
Perquè les persones són les organitzacions. I les seves habilitats, competències i
coneixement són capital humà d‟aquestes. Per això, amb l‟objectiu d‟una
Administració pública més eficient i més propera a la ciutadania, a la seva exigència
de qualitat en el servei, tenim l‟obligació de posar en valor els nostres empleats
públics a través de la formació i la capacitació. De la seva productivitat deriva la
millora de la nostra organització.
La professionalització ja no és una opció. Cada un dels serveis públics del qual és
responsable la nostra Administració està sustentat per un servidor públic, i aquest
ha de ser un professional que doni valor a l‟organització i que se‟n senti responsable
en cada una de les tasques que té l‟obligació de desenvolupar. Al mateix temps,
però, aquest sentiment de pertinença i d‟orgull ha de ser fomentat pel sistema en el
qual s‟integra.
Tenim l‟oportunitat de transformar la nostra institució en aquest model inspirador
que no només ompli les expectatives de realització professional de les persones que
l‟integren, sinó que a més les motivi a millorar i a convertir la seva tasca diària en un
repte constant i en una possibilitat de servei a la ciutadania que materialitzi aquella
raó per la qual varen decidir convertir-se en empleats públics.
I davant aquesta ocasió no podem més que implicar-nos al màxim per aconseguir
que el somni es transformi en realitat. Ara és el moment. Facem que el futur es
converteixi en present amb el nostre esforç i el nostre compromís.

Catalina Cladera
Consellera d‟Hisenda i Administracions Públiques
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2. SITUACIÓ I DESCRIPCIÓ DE L’EBAP
Les noves demandes ciutadanes en relació amb la gestió pública configuren un nou
panorama al qual s‟han d‟adaptar les polítiques que cal definir actualment per tal
de poder donar-hi resposta. De fet, en els darrers anys s‟ha anat definint un marc
jurídic que ha posat les bases per a aquest nou enfocament de l‟Administració.
Alguns exemples són la Llei 11/2007, de 22 de juny, d‟accés electrònic dels
ciutadans als serveis públics; la Llei 4/2011, de 31 de març, de bona administració i
bon govern, o la Llei 19/2013, de 19 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern.
En aquest context, els organismes responsables de la formació de qui configura
l‟Administració pública —és a dir, del personal— i de la seva selecció i promoció, han
d‟impulsar i desenvolupar les actuacions que permetin que els recursos humans
estiguin adaptats a aquestes noves demandes i obligacions que configuren el que ha
de ser la nostra gestió pública.
L‟Escola Balear d‟Administració Pública (EBAP) aglutina tota la formació dels
empleats públics de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, inclòs el personal
dels àmbits de policia local, protecció civil, seguretat i emergències, i gestiona els
processos de selecció i promoció del personal al servei de l‟Administració de la
Comunitat Autònoma.
Per tant, tenint en compte que el conjunt de destinataris de l‟EBAP és ampli i variat,
l‟oferta formativa s‟organitza en diferents plans de formació específics segons els
destinataris esmentats, o segons l‟àrea o els objectius establerts, gestionats per les
prefectures d‟estudis, a més de les activitats gestionades pels serveis de Selecció i
Provisió i d‟Innovació.
D‟aquesta manera, l‟EBAP es constitueix com un instrument per a la millora
contínua de les competències professionals dels empleats públics de les Illes Balears
i, per això, l‟activitat que ofereix i desenvolupa s‟encamina a millorar el servei públic.
Tot això, tenint molt present la carrera professional dels empleats públics.
Tal com estableix el Decret 31/2012, de 13 d‟abril, pel qual s‟aproven els seus
Estatuts, l‟EBAP és un organisme autònom de caràcter administratiu amb
personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d‟obrar, adscrit a la conselleria
competent en matèria de funció pública. En aquests Estatuts s‟estableix que l‟àmbit
d‟actuació de l‟EBAP comprèn tot el territori de les Illes Balears, i així es defineixen
els seus objectius fonamentals:
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1. La formació i avaluació, la capacitació i el perfeccionament del personal al
servei de l‟Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i de
les entitats que en depenen i, si escau, de les altres administracions públiques
del seu àmbit territorial, a més del personal dels àmbits de policia local,
protecció civil, seguretat i emergències.
2. La gestió dels processos de selecció i promoció del personal al servei de
l‟Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i dels
organismes autònoms, convocats per la persona titular de la conselleria
competent en matèria de funció pública, com també l‟assessorament i, si
escau, l‟encàrrec de gestió per a la selecció i la promoció del personal de la
resta d‟administracions del seu àmbit territorial.
3. La recerca i la documentació, com també la corresponent gestió dels fons
documentals i bibliogràfics, de les matèries relacionades amb la funció
pública, en especial les relacionades amb les diferents àrees de la formació
contínua, l‟ensenyament i l‟avaluació de la llengua catalana i de llengües
estrangeres, i qualsevol altre àmbit d‟interès per a complir els objectius de
l‟EBAP.
4. La inserció laboral i la promoció de persones amb discapacitat a les
administracions de l‟àmbit territorial de les Illes Balears.
5. La col·laboració, la cooperació i l‟intercanvi amb altres institucions públiques
i privades de qualsevol àmbit, les finalitats de les quals siguin concurrents o
coincidents amb les de l‟EBAP.
Actualment, l‟estructura orgànica de l‟EBAP definida per a la consecució d‟aquests
objectius és la següent:
A) DEPARTAMENT DE FORMACIÓ I SELECCIÓ
El Departament de Formació i Selecció és la unitat responsable de la planificació, la
coordinació, la supervisió i l‟impuls de les unitats que en depenen, així com del
desenvolupament de les principals polítiques que ha de desplegar l‟Escola i de
qualsevol tasca encomanada per la Direcció de l‟EBAP.
a) PREFECTURA D‟ESTUDIS I (FORMACIÓ GENERAL I FORMACIÓ
SECTORIAL)
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La Prefectura d‟Estudis I és la unitat responsable d‟impulsar plans de
desenvolupament professional i formatiu del personal al servei de
l‟Administració pública que permetin una adequació del seu perfil als
requeriments dels llocs de treball, i el desplegament d‟una veritable carrera
professional.
b) PREFECTURA
EMERGÈNCIES)

D‟ESTUDIS

II

(FORMACIÓ

EN

SEGURETAT

I

La Prefectura d‟Estudis II té l‟encàrrec de gestionar l‟activitat formativa
adreçada als cossos de policia local i bombers, voluntaris de protecció civil, i
personal d‟emergències i de seguretat de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears.
c) PREFECTURA D‟ESTUDIS III (FORMACIÓ EN LLENGUA CATALANA I
SANITAT)
La Prefectura d‟Estudis III té l‟encàrrec de promoure i afavorir el coneixement
de la llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, entre el personal de
l‟Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el de la resta
d‟administracions públiques del seu àmbit territorial, i, per això, organitza un
pla de formació anual que inclou els diferents nivells de coneixement de la
llengua. D‟altra banda, la Prefectura d‟Estudis III, en coordinació amb el
Servei de Salut de les Illes Balears (Ib-Salut), organitza un pla de formació
anual destinat al personal que treballa a l‟Ib-salut.
Les tres prefectures d‟estudis, per tal d‟aconseguir els seus objectius, generalment
analitzen les necessitats formatives del personal, proposen activitats formatives, les
executen, en fa el seguiment i les avaluen; organitzen activitats de capacitació,
habilitació, perfeccionament i reciclatge; elaboren materials didàctics propis, i
dissenyen i desenvolupen proves específiques per accedir a llocs de treball de
l‟Administració.
d) FOMENT DE L‟OCUPACIÓ DE LES PERSONES AMB DISCAPACITAT
(FIOP)
El FIOP és la unitat encarregada de la formació, la integració i l‟ocupació
pública de persones amb discapacitat. Amb aquest fi, cada any organitza
activitats destinades a aquest col·lectiu, col·labora en les diferents
convocatòries de les administracions públiques que sol·liciten suport i
assessora tècnicament els serveis de personal.
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e) SERVEI DE SELECCIÓ I PROVISIÓ
El Servei de Selecció i Provisió és l‟encarregat de desenvolupar i gestionar els
processos de selecció del personal funcionari i laboral de l‟Administració de
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, ja sigui personal funcionari de
carrera o laboral fix, ja sigui funcionari interí o laboral de durada
determinada, i també desenvolupa i gestiona els procediments de provisió de
llocs de treball.
d) UNITAT DE GESTIÓ ECONÒMICA
La Unitat de Gestió Econòmica (UGE) dóna suport a l‟elaboració dels
pressuposts, tramita els expedients de contingut econòmic i la documentació
comptable, fa el seguiment dels expedients en el Sistema d‟Informació
Integrat per a la Gestió Economicofinancera de la CAIB (SEINCO) i en el SAP.
B) SERVEI D‟INNOVACIÓ I ASSUMPTES GENERALS
El Servei d‟Innovació i Assumptes generals és l‟encarregat de coordinar la gestió dels
assumptes generals de l‟EBAP (assessorament jurídic, gestió de personal i serveis
comuns), així com tots els plans i programes d‟innovació i millora que impulsi
l‟Escola, incloses les accions d‟investigació i les publicacions. Això inclou la
coordinació de la formació en línia com a espai fonamental de la innovació en
matèria formativa, del sistema integral de gestió de la qualitat i de les accions de
gestió del coneixement; la gestió del programa de certificació de coneixements i de
competències, i qualsevol altra iniciativa impulsada pels caps de servei o d‟estudi
corresponents.
a) SECCIÓ DE FORMACIÓ EN LÍNIA
La Secció de Formació en Línia s‟encarrega de desenvolupar la plataforma
tecnològica per impartir formació en línia. Atès el seu caràcter transversal,
també col·labora amb les prefectures d‟estudis en l‟organització,
l‟estructuració i la supervisió de les activitats formatives de les modalitats en
línia i semipresencial.
b) SECCIÓ DE RÈGIM JURÍDIC
La Secció de Règim Jurídic presta l‟assessorament jurídic que requereixen,
d‟una banda, les unitats administratives de l‟EBAP per a dur a terme la seva
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activitat, i, de l‟altra, els òrgans de selecció i de valoració en els procediments
d‟accés a la funció pública i de provisió de llocs de treball. És el servei
encarregat de mantenir actualitzada la normativa de l‟EBAP, redactar els
informes jurídics en matèries relacionades amb les seves activitats i proposar
la resolució dels recursos administratius interposats contra les activitats de
l‟EBAP.
c) COORDINACIÓ DE QUALITAT
La Coordinació de Qualitat s‟encarrega de vetlar que les activitats de l‟EBAP
compleixen el sistema de gestió de la qualitat segons la Norma UNE-EN-ISO
9001:2008. Amb la col·laboració de tot el personal de l‟EBAP i de l‟equip
d‟auditors de la Conselleria d‟Educació i Universitat, duu a terme auditories
internes, la qual cosa ha permès que l‟EBAP hagi renovat el certificat segons
la Norma UNE-EN-ISO 9001:2008, que va obtenir per primera vegada l‟any
2007.
d) SUPORT ADMINISTRATIU
El Suport Administratiu és la unitat responsable d‟executar tasques pròpies
dels serveis comuns de l‟EBAP, com ara supervisar l‟ús de les aules, gestionar
amb els proveïdors el material fungible necessari per a dur a terme les
activitats formatives, gestionar les reserves de l‟aula de videoconferència, o
encarregar-se del manteniment i l‟actualització de la pàgina web i les xarxes
socials en què l‟EBAP és present.
C) DELEGACIONS DE L‟EBAP A MENORCA I A EIVISSA-FORMENTERA
Les delegacions de l‟EBAP a Menorca i a Eivissa-Formentera permeten
descentralitzar algunes de les funcions de l‟EBAP. Col·laboren en l‟execució, el
seguiment i l‟avaluació de les activitats de les diverses àrees d‟estudis que integren
els plans de formació de l‟EBAP. També col·laboren amb el Servei de Selecció i
Provisió en la gestió i la difusió de les convocatòries dels processos de selecció i
provisió del personal al servei de l‟Administració autonòmica.
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3. CONTEXT
3.1. FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT1
La gestió de la formació en les administracions públiques és una activitat
relativament recent. La majoria de les escoles i els instituts territorials varen néixer
amb la posada en marxa dels governs autonòmics. El punt d‟inflexió va ser la
signatura del primer Acord de Formació Contínua en les Administracions Públiques
(AFCAP) l‟any 1994, el qual va propiciar que es destinassin fons específics per a
formació. A partir d‟aquí es posaren en marxa convocatòries anuals que varen
possibilitar tant la programació d‟activitats formatives per part de les diferents
administracions com el naixement de departaments, escoles o instituts dins
l‟estructura administrativa concebuts com a organismes encarregats de la
planificació i el desenvolupament d‟aquesta activitat.
En un primer moment, l‟esforç el varen concentrar les matèries transversals i,
evidentment, en un format d‟ensenyament presencial. Des del principi, en tot cas,
l‟activitat formativa ha estat planificada i s‟ha regit majoritàriament amb criteris de
qualitat, i des de sempre s‟ha parlat en l‟àmbit públic amb normalitat del cicle
formatiu amb les quatre fases fonamentals d‟anàlisi de necessitats, planificació,
desenvolupament o execució i avaluació.
A finals de la dècada dels noranta començaren els primers intents d‟incorporació de
formats no presencials que varen suposar un increment quantitatiu de formació en
línia i successius fracassos en virtut d‟un pobre aprenentatge rellevant, nivells molt
alts d‟abandonament dels cursos, costs a vegades desmesurats, etc. Aquest
panorama que va fer que es tornàs a una situació més equilibrada en la qual, de
nou, els cursos dins una aula trobaren espai en els plans de formació.
Actualment, els ajusts provocats en l‟Administració pública han afectat també els
fons destinats a la formació, en tant que l‟augment de l‟atur i la consegüent
disminució del nombre de cotitzants ha reduït els recursos econòmics per a una
formació contínua que s‟ha anat sufragant amb les quotes de les empreses i
treballadors. Els models d‟ensenyament i aprenentatge han entrat en crisi, i la
relació docent ja no s‟estableix a la manera clàssica. El coneixement està dispers a la
xarxa, distribuït però accessible en temps real de tal manera que el nou paradigma
està caracteritzat per la facilitat d‟accés al coneixement.
Les altes quotes de desocupació i la necessitat de derivar els professionals a noves
ocupacions implicarà fortes inversions formatives que faran que els recursos es
destinin prioritàriament a la formació ocupacional en lloc de la formació contínua.
Resum del text “La formación en la Administración pública” de J. A. Latorre, cap de Formació i Qualitat del
Departament de Formació de la Diputació d‟Alacant i membre del Consell Rector de l‟EBAP.
1

9

La formació no presencial anirà augmentat i consolidant-se tenint en compte que la
seva implantació ha disminuït els costs per la possibilitat d‟accés als recursos
tecnològics oberts. A més, s‟està implantant la tendència a l‟augment del nivell
d‟autonomia dels empleats públics respecte a la seva formació (l‟autoformació)
davant les possibilitats que planteja Internet, la quantitat i diversitat de dispositius
d‟accés, així com la gran oferta existent de cursos gratuïts.
Davant aquest situació, la construcció d‟un nou model formatiu per a
l‟Administració pública, sempre tenint present que la formació juga un paper
motivador i ajuda que augmenti el grau de compromís dels professionals amb la
seva institució —en la mesura en què es compta amb ells en el disseny i l‟execució
dels programes de formació—, se sustentaria en tres principis.
El primer principi hauria de ser l’eficiència en la despesa a través de l‟aprofitament dels
recursos interns, la utilització d‟aplicacions obertes, la utilització compartida dels
materials relacionats amb les matèries de més àmplia aplicació, la generació
d‟economies d‟escala quan el nombre d‟usuaris amb una mateixa necessitat
formativa és ampli i la renegociació dels preus per hora de formació.
El segon principi és la constatació del canvi dels models d’ensenyament i aprenentatge, els
qual es basen avui en dia en la col·laboració i en el fet que ara el protagonisme
d‟aquests processos l‟ha de tenir el mateix empleat. Cada un de nosaltres és
responsable del seu aprenentatge, i necessitam altres formats i eines que ens
permetin aprendre conjuntament en aquest context d‟informalitat.
I d‟aquí el tercer dels principis, la reinvenció dels departaments de formació en tres
aspectes: la formació a demanda, entenent que l‟elaboració dels plans de formació
ha d‟estar basada en la que necessiten els destinataris i que la formació transversal i
estàndard podrà ser coberta per l‟oferta oberta que trobam a les xarxes; la
transformació del gestor de formació en un consultor que ha d‟assessorar els
empleats en el seu entorn personal d‟aprenentatge; i els gestors de coneixements,
que permetran que surti a la llum i posar en valor el saber fer col·lectiu, entenent
com a imprescindible l‟impuls d‟activitats amb la finalitat d‟obtenir aquest
coneixement i demanar als empleats públics que, des d‟una actitud de compromís
amb el servei públic, posin a disposició del comú les seves habilitats.
Ens trobam en un moment de canvi important en tots els ordres, accelerat per la
crisi, i no ens ha de fer por debatre si estam o no davant un nou paradigma formatiu
i quines en són les característiques. Deia Einstein que “en els moments de crisi,
només la imaginació és més important que el coneixement”. Imaginem, doncs; que
no ens preocupi equivocar-nos, i tenguem fermesa suficient per provar nous models.
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3.2. SELECCIÓ I PROMOCIÓ D’EMPLEATS PÚBLICS
La selecció del personal és un dels processos clau en qualsevol organització, i també
en les administracions públiques, encara que aquests processos s‟han enfrontat
històricament amb dos grans reptes no totalment resolts: d‟una banda, les
irregularitats dels processos, que en molts de casos han suposat una vulneració dels
principis constitucionals d‟igualtat, mèrit i capacitat; de l‟altra, la millora dels
sistemes emprats amb l‟objectiu d‟assegurar-ne la fiabilitat en la cerca de les
persones més idònies per exercir les funcions pròpies dels llocs de treball.
El nostre sistema de funció pública s‟adscriu als anomenats sistemes de carrera, que
tenen, justament, en el procediment d‟accés una de les seves característiques
principals. En aquests sistemes, el personal funcionari no se selecciona per ocupar
un lloc de treball determina, sinó per ingressar en una categoria funcionarial (cos,
escala, especialitat) a la qual estan adscrits una sèrie de llocs de treball que el
funcionari anirà ocupant al llarg de la seva vida laboral.
Ja des del segle XIX i començament del segle XX, amb els primers estatuts de
funcionaris (l‟Estatut de funcionaris de Bravo Murillo, de 1852, i l‟Estatut de Maura
de 1918) es recull una configuració de la carrera administrativa que es sustenta en
dos aspectes fonamentals: el reconeixement en la condició de funcionari de carrera i
la consagració del sistema d‟oposició com a sistema d‟ingrés a l‟Administració.
La Llei 2/1989, de 22 de febrer, de la funció pública de la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears, dictada a l‟empara de l‟article 149.1.18 de la Constitució
espanyola, va optar clarament pel model funcionarial per al personal al servei de
l‟Administració pública mitjançant les tècniques d‟organització corporativa i de
carrera, amb el rebuig, com a sistema, a la laboralització del personal al servei de
l‟Administració, per considerar que aquesta no era la més adequada, i pretenia
consolidar una burocràcia imparcial i professionalitzada.
La Llei regulava els mecanismes d‟accés al servei de l‟Administració pública i tractava
d‟assegurar, amb adequació als principis de mèrit i capacitat que proclama l‟article
23 de la Constitució, la professionalització del personal de nou ingrés i la
imparcialitat en els sistemes de selecció. La Llei ja establia els requisits mínims de les
convocatòries de les proves de selecció i l‟accés als cossos i escales de
l‟Administració autonòmica a través del sistemes d‟oposició, concurs oposició i,
excepcionalment, concurs.
Quant a la provisió de llocs de treball adscrits a funcionaris de carrera, la Llei
establia que s‟havia d‟efectuar mitjançant concurs de mèrits o lliure designació,
ambdós amb convocatòria pública.
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Durant els setze anys de vigència, la Llei 2/1989 fou objecte de diverses
modificacions, totes puntuals, que no afectaven el model establert, fins a arribar a
l‟actual Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears, la qual pretén assolir el model propi de funció pública de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears, entesa en sentit ampli, i que té com a
objectius principals la professionalització del personal empleat públic que la integra,
la modernització de l‟Administració pública i la millora en la qualitat del servei
públic. Per aconseguir aquests objectius, la Llei configura un sistema propi de
carrera administrativa i crea la figura del personal directiu, estableix els sistemes
d‟avaluació del rendiment i potencia la Inspecció general i l‟Escola Balear
d‟Administració Pública, la qual veu enfortides les seves funcions en matèria de
selecció, de carrera professional i de promoció del personal al servei de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

12

4. LA POLÍTICA I EL SISTEMA DE QUALITAT
La missió de l‟Escola Balear d‟Administració Pública és millorar la formació i la
capacitació dels empleats públics de la comunitat autònoma de les Illes Balears i
gestionar la selecció, la provisió i la promoció del personal al servei de
l‟Administració de la nostra Comunitat Autònoma, amb la finalitat d‟incrementar
l‟eficiència i l‟eficàcia del servei públic i, d‟aquesta manera, la satisfacció de la
ciutadania.
La visió de l‟Escola Balear d‟Administració Pública és voler ser la institució de
referència a les Illes Balears en la formació contínua dels empleats públics, de tal
manera que es conformi aquesta com la base necessària per a la consecució de la
promoció i la carrera professional i, per tant, com a element motivador principal en
la professionalització de la funció pública.
El Consell de Govern va definir la política de L‟EBAP mitjançant l‟Acord de dia 20 de
novembre de 2015 per al desenvolupament del Primer Pla Estratègic de l‟Escola
Balear d‟Administració Pública, de tal manera que els fonaments i els principis
bàsics que cal desenvolupar són els següents:
1. Les polítiques de formació, perfeccionament, selecció i promoció dels empleats
públics han de formar part de la política estratègica del Govern de les Illes
Balears a través de l‟Escola Balear d‟Administració Pública com a fonament per a
la millora del servei públic i, per tant, de la satisfacció de la ciutadania.
2. La innovació en la definició i el desenvolupament d‟aquestes polítiques ha de ser
el factor clau que permeti fonamentar el camí de la professionalització dels
empleats públics des de la seva selecció, a través de la seva capacitació,
perfeccionament i reciclatge com a base de la seva promoció i carrera
professional. En aquest àmbit seran imprescindibles les tasques d‟investigació i
de divulgació a través de publicacions periòdiques que permetin una evolució en
la gestió del coneixement general i la promoció de la gestió del talent en totes les
seves vessants.
3. L‟àmbit d‟actuació de l‟Escola Balear d‟Administració Pública s‟ampliarà amb
l‟objectiu de donar servei al màxim nombre possible d‟empleats públics al mateix
temps que s‟estenguin les aliances estratègiques amb altres organitzacions que
permetin augmentar l‟abast del coneixement que cal gestionar i aplicar.
4. Els processos de selecció del professorat es basaran en la transparència i en
l‟objectiu de disposar dels millors i més adients professionals per a la tasca
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fonamental de la formació i la capacitació dels empleats públics de la qual són
responsables clau; amb aquesta finalitat, serà igualment primordial el
compromís de l‟Escola en la dotació de les competències necessàries per exercir
la funció docent amb garanties d‟èxit, la millora del sistema d‟avaluació i
l‟aplicació efectiva d‟aquest.
5. L‟anàlisi de la transferència del coneixement adquirit al lloc de feina dels
empleats públics formats serà un principi bàsic en la construcció del nou model
de gestió que permeti avaluar el sistema de formació establert.
6. La capacitació dels empleats públics a través de les seves habilitats
competencials basades en la formació haurà de conformar-se com la clau
fonamental dels sistemes de promoció i de carrera professional.
7. La implantació d‟un sistema integral de gestió de la qualitat serà la base
organitzativa que permetrà establir la millora contínua com a valor vertebrador
de la nova política en el camí cap a l‟excel·lència.
L‟òrgan superior col·legiat de direcció de l‟EBAP és el Consell de Direcció, al qual
correspon, entre altres atribucions, establir les directrius generals d‟actuació de
l‟EBAP, així com deliberar, informar i, si escau, aprovar els altres assumptes que
estimi oportú el Consell mateix i els assumptes que hi sotmetin la Presidència, la
Vicepresidència, la Direcció Gerència o un terç dels membres del Consell. Per tant,
l‟aprovació del Primer Pla Estratègic de l‟EBAP s‟eleva a aquest òrgan.
Integren el Consell de Direcció els membres següents:
a) Presidència: la persona titular de la Presidència de l‟EBAP, que en aquest cas
és la consellera d‟Hisenda i Administracions Públiques, la senyora Catalina
Cladera i Crespí.
b) Vicepresidència: la persona titular de la Vicepresidència de l‟EBAP, que en
aquest cas és el director general de Funció Pública i Administracions Públiques,
el senyor Pedro Jiménez Ramírez.
c) Vocals:
1r. La persona titular de la Direcció Gerència de l‟EBAP, el senyor Fernando
Monar Rubia.
2n. Un representant designat per la persona titular de la conselleria competent
en matèria de seguretat i coordinació de policia local i emergències, que en
aquest cas és el director general d‟Emergències i Interior, el senyor Pere Perelló
Payeras.
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3r. Un representant designat per la persona titular de la conselleria competent en
matèria d‟educació, que en aquest cas és la directora general de Formació
Professional i Formació del Professorat, la senyora Maria Francisca Alorda
Villarubias.
4t. Un representant designat per la persona titular de la conselleria competent en
matèria de sanitat, que en aquest cas és la secretària general de la Conselleria de
Salut, la senyora Rosario Sánchez Grau.
5è. Un representant designat per la persona titular de la conselleria competent
en matèria d‟innovació tecnològica, que en aquest cas és el director general de
Desenvolupament Tecnològic, el senyor Benjamí Villoslada Gil.
6è. Un representant designat per la persona titular de la conselleria competent
en matèria de pressuposts, que en aquest cas és el director general de
Pressuposts i Finançament, el senyor Joan Carrió Vidal.
7è. Un representant de la Universitat de les Illes Balears (UIB), que en aquest cas
és la gerent, la senyora Antònia Fullana Puigserver.
El Consell Rector és l‟òrgan col·legiat de deliberació, seguiment i participació en les
activitats de l‟EBAP. Té entre les seves funcions deliberar i informar sobre els
assumptes que hi proposin el Consell de Direcció, la Presidència o un terç dels
membres del Consell Rector.
El Consell Rector està integrat pels membres següents:
a) Presidència: la persona titular de la direcció general que té les competències en
matèria de funció pública, el senyor Pedro Jiménez Ramírez.
b) Vicepresidència: la persona titular de la Direcció Gerència de l‟EBAP, el senyor
Fernando Monar Rubia.
c) Vocals:
1r. Tres membres en representació de l‟Administració de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, designats per la persona titular de la Conselleria
d‟Hisenda i Administracions Públiques: la senyora Lourdes Aguiló Bennàssar,
advocada de la Comunitat Autònoma; la senyora María Guadalupe Pulido
Román, directora de Recursos Humans i Relacions Laborals de l‟Ib-Salut, i el
senyor Tomeu Barceló Rosselló, cap del Servei de Formació del Professorat de la
Conselleria d‟Educació i Universitat.
2n. Dos membres en representació de les corporacions locals designats per la
Federació d‟Entitats Locals de les Illes Balears (FELIB): la senyora María Ángela
Gracia Miralles i la senyora Neus Serra Cañellas.
3r. Dos experts de prestigi reconegut en el camp de l‟Administració pública,
designats pel president de l‟EBAP a proposta del Consell de Direcció: el senyor
José Antonio Latorre Galicia i el senyor Jaime Tovar Jover.
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4t. Tres representants de les organitzacions sindicals més representatives en el
conjunt de les administracions públiques d‟àmbit autonòmic i local de la
comunitat autònoma de les Illes Balears, d‟acord amb els articles 6.3 c, 7.1 i 7.2
de la Llei orgànica 11/1985, de 2 d‟agost, de llibertat sindical, designades en
proporció a la corresponent representativitat; actualment, formen part del
Consell Rector:
— Per part de Comissions Obreres, la senyora Silvia Montejano Cofreces
com a vocal titular i el senyor Vicente Losa Valenciano com a vocal
suplent.
— Per part d‟UGT, la senyora Inmaculada Nicolau Colom com a vocal titular
i el senyor Aurelio Martínez Guerrero del Peñón com a vocal suplent.
— Per part de l‟STEI-i, el senyor Miquel Gelabert Genovart com a vocal
titular i el senyor Pere Bueno Bauçà com a vocal suplent.
En aquest marc de funcions, tenint en compte la naturalesa dels seus membres, els
quals donen un valor de representativitat i d‟especialització de caire fonamental, ha
estat presentat el Pla Estratègic amb l‟objectiu de donar valor a la seva aplicació.
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5. META I METODOLOGIA
El Pla Estratègic de l‟EBAP vol ser l‟instrument que serveixi per determinar,
desenvolupar i avaluar les línies estratègiques i les activitats que ens permetin
executar l‟acció formativa dels empleats públics de la comunitat autònoma de les
Illes Balears, els processos de selecció i promoció del personal al servei de
l‟administració de la nostra Comunitat Autònoma, així com la inserció laboral i la
promoció de persones amb discapacitat en les administracions del nostre àmbit
territorial, amb la finalitat d‟incrementar l‟eficàcia i l‟eficiència del servei públic i,
d‟aquesta manera, la satisfacció de la ciutadania.2
La base de la reflexió inicial del Pla Estratègic va ser el conjunt de processos i
documents del sistema de gestió de l‟EBAP, sustentat en la norma ISO 9001. A més,
l‟anàlisi DAFO, com a metodologia de diagnòstic de la situació d‟una organització
—a partir de l‟anàlisi de les seves debilitats, amenaces, fortaleses i oportunitats—, ha
estat aplicada pel personal de l‟EBAP durant els mesos d‟octubre i novembre de
2015 i una vegada recollida per l‟Escola la veu dels clients, per tal de poder elaborar
el present document basant-se en una visió que completàs les descripcions de les
competències, les funcions i les activitats desenvolupades al llarg dels darrers anys,
així com els resultats de les enquestes de satisfacció analitzats.
Identificats tots els conceptes aglutinadors dels ítems sorgits del diagnòstic, el
personal responsable de les diferents àrees de l‟estructura de l‟organització,
incloent-hi dues persones de la Direcció General de Funció Pública i Administracions
Públiques, va dur a terme la priorització d‟acord amb la qual es va poder iniciar la
redacció d‟aquest Pla.
En tot cas, l‟ítem principal per a l‟elaboració del Pla va ser l‟Acord de Consell de
Govern de dia 20 de novembre de 2015 per al desenvolupament del Primer Pla
Estratègic de l‟Escola Balear d‟Administració Pública, el qual va fixar els principis i
els fonaments bàsics que devien inspirar el Pla per vertebrar la política de l‟Escola.
Els primers esborranys redactats el mes de novembre es treballaren a escala de
Direcció amb les referències esmentades. Com a pla estratègic, la seva configuració
essencial es va basar, des d‟un primer moment, en cinc línies estratègiques que
conformen la columna vertebral de la planificació, les quals es concreten en
objectius estratègics com a metes que cal assolir en el marc temporal d‟aquesta
legislatura.
En el context d‟aquest Pla Estratègic, quan ens referim a la ciutadania, incloem en aquest terme, per extensió,
tant els usuaris directes com el seu entorn, la societat en general i les persones de l‟organització.
2
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D‟aquesta manera, els indicadors definits per tal de poder mesurar el compliment
dels objectius han estat establerts per a l‟any 2019. I les actuacions que se‟n derivin
per a materialitzar-los s‟estructuren en set programes d‟actuació que donen resposta
i marc a tota la política que caldrà desenvolupar.
A mitjan novembre, aquesta part fonamental del Pla es va trametre a tots els
responsables de les àrees de formació i de selecció i provisió de l‟Escola per a la seva
revisió. El punt de vista d‟anàlisi va ser assegurar que el document englobàs tota
l‟acció present i futura de les seves àrees d‟actuació.
Després d‟aquesta revisió interna, el document es va presentar en la sessió del
Consell Rector de l‟EBAP de dia 3 de desembre. L‟opinió d‟aquest òrgan de consulta
es va considerar bàsica, per les funcions i la composició descrites, tal com ja s‟ha
referit en el punt anterior, per completar el document definitiu.
Així mateix, el Consell de Direcció de dia 3 de desembre va analitzar aquesta
proposta de pla estratègic per tal de poder recollir les aportacions que havien de
tancar el text que calia dur a aprovació final durant les setmanes posteriors.
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6. LÍNIES I OBJECTIUS ESTRATÈGICS
El conjunt de línies estratègiques que han de permetre visualitzar els grans reptes del
Pla Estratègic és el següent:
Línies estratègiques
L 1. Impulsar la formació com a element clau per al desenvolupament professional
dels recursos humans de les administracions públiques.
L 2. Contribuir a definir i desenvolupar els sistemes de selecció i promoció dels
empleats públics per aconseguir la màxima idoneïtat en l‟accés i l‟ocupació dels
llocs de feina.
L 3. Impulsar un sistema de selecció i avaluació del professorat propi i del personal
col·laborador orientat a la gestió del talent i l‟excel·lència.
L 4. Impulsar la gestió del coneixement, la transparència i la innovació com a
fonaments de l‟organització.
L 5. Implantar a l‟EBAP un sistema integral de gestió de la qualitat orientat als
usuaris i a la societat.
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I els conjunts d‟objectius que cal assolir, estructurats en les cinc línies estratègiques,
són aquests:
Línies i objectius estratègics
L 1. Impulsar la formació com a element clau per al desenvolupament professional dels
recursos humans de les administracions públiques.
O 1.1 Formar i acreditar el personal directiu en habilitats i competències per a la seva
capacitació professional, inclòs el personal dels àmbits de policia local, protecció civil,
seguretat i emergències.
O 1.2 Consolidar el sistema de gestió de la formació a partir de les necessitats
formatives del personal.
O 1.3 Consolidar i ampliar els nous marcs formatius.
O 1.4 Desenvolupar les capacitacions i els itineraris formatius en els diferents nivells
d‟especialització de l‟Administració.
O 1.5 Establir aliances estratègiques amb altres escoles públiques.
O 1.6 Avaluar l‟aprenentatge adquirit amb vista a la revisió del sistema de formació
establert.
O 1.7 Analitzar la transferència del coneixement al lloc de treball.
O 1.8 Formar els alts càrrecs i els electes en competències directives.
O 1.9 Establir un sistema global de certificació o acreditació del coneixement.
O 1.10 Incrementar el nombre d‟usuaris de les activitats formatives.
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Línies i objectius estratègics
L 2. Contribuir a definir i desenvolupar els sistemes de selecció i promoció dels empleats
públics per aconseguir la màxima idoneïtat en l‟accés i l‟ocupació dels llocs de feina.
O 2.1 Proposar un sistema de selecció dels futurs empleats públics alineat amb els
models europeus per garantir un accés més eficaç i adaptat al servei públic i contribuir
a establir-lo.
O 2.2 Exigir un sistema de provisió que permeti la promoció dels empleats públics amb
la capacitació més adient, especialment del personal directiu, fonamentada en la
formació i la certificació o acreditació de competències.
O 2.3 Dissenyar i mantenir el model de carrera professional ordinària d‟indicadors i
d‟avaluació de l‟acompliment en què de manera ponderada i en funció de les diferents
categories professionals s‟elabori un model d‟avaluació progressiu.
O 2.4 Participar en les accions en què es materialitzi el model d‟avaluació de la carrera
professional ordinària.
O 2.5 Definir el sistema de direcció pública professional.
O 2.6 Impulsar l‟accés, la integració i la promoció de les persones amb discapacitat en
l‟Administració pública.
O 2.7 Promoure l‟especialització dels membres de tribunals i comissions de valoració.
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Línies i objectius estratègics
L 3. Impulsar un sistema de selecció i avaluació del professorat propi i del personal
col·laborador orientat a la gestió del talent i l‟excel·lència.
O 3.1 Establir un sistema de selecció del professorat propi i del personal col·laborador
eficaç i transparent.
O 3.2 Desenvolupar els mecanismes de capacitació necessaris per a la impartició de la
docència.
O 3.3 Millorar i consolidar un sistema d‟avaluació del professorat.
O 3.4 Establir una metodologia de supervisió i accessibilitat dels materials didàctics.
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Línies i objectius estratègics
L 4. Impulsar la gestió del coneixement, la transparència i la innovació com a
fonaments de l‟organització.
O 4.1 Consolidar un sistema intern de gestió del coneixement.
O 4.2 Establir un espai virtual per compartir el coneixement dels empleats públics.
O 4.3 Desenvolupar espais d‟intercanvi amb aliats externs.
O 4.4 Crear un sistema de publicacions periòdiques.
O 4.5 Desenvolupar i consolidar el laboratori d‟innovació com a espai de creació i
impuls de les noves línies de treball que s‟han d‟aplicar en tots els àmbits de l‟Escola.
O 4.6 Crear i desenvolupar un programa d‟investigació.
O 4.7 Implantar un sistema de gestió de persones que vertebri els mecanismes de
motivació interna.
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Línies i objectius estratègics
L 5. Implantar a l‟EBAP un sistema integral de gestió de la qualitat orientat als usuaris i
a la societat.
O 5.1 Establir el sistema d‟autoavaluació de l‟organització com a fonament per a la
seva millora.
O 5.2 Consolidar la gestió per processos.
O 5.3 Millorar la comunicació interna.
O 5.4 Aprovar i desenvolupar una carta de serveis.
O 5.5 Desenvolupar els plans de millora derivats de les avaluacions.
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7. DESENVOLUPAMENT
A continuació es recull l‟expressió numèrica, en valors absoluts o en percentatge,
dels objectius estratègics per a tota la legislatura, subjecta a revisió i redefinició a
partir de l‟avaluació periòdica que es durà a terme.

Objectius estratègics
O 1.1 Formar i acreditar el personal
directiu en habilitats i competències
per a la seva capacitació professional,
inclòs el personal dels àmbits de
policia local, protecció civil, seguretat
i emergències.

Descripció de l’indicador

Expressió numèrica
o percentual
de l’indicador a 2019

Percentatge de personal
a qui s‟haurà proporcionat
la formació

100 % del personal que
compleix els requisits i
25 %
del
personal
potencial / 100 % del
personal dels àmbits de
policia local, protecció
civil,
seguretat
i
emergències

O 1.2 Consolidar el sistema de gestió
Percentatge d‟accions formatives
de la formació a partir de les
en què s‟aplica el model
necessitats formatives del personal.
O 1.3 Consolidar i ampliar els nous
Nombre de metodologies
marcs formatius.
formatives incorporades
O 1.4 Desenvolupar les capacitacions i
els itineraris formatius en els diferents Nombre d‟itineraris formatius
nivells
d‟especialització
de
desenvolupats i consolidats
l‟Administració.
O 1.5 Establir aliances estratègiques
Nombre d‟escoles públiques
amb altres escoles públiques.
amb aliança establerta
O 1.6 Avaluar l‟aprenentatge adquirit Percentatge d‟alumnes aprovats
amb vista a la revisió del sistema de
amb la introducció de noves
formació establert.
tècniques d‟avaluació

100 %
5

6

5
75 %

O 1.7 Analitzar la transferència del
coneixement al lloc de treball.

Percentatge de llocs de treball
amb transferència del
coneixement analitzat

50 % dels llocs de
personal directiu i
25 % dels llocs de
comandaments
intermedis

O 1.8 Formar els alts càrrecs i els
electes en competències directives.

Percentatge d‟alts càrrecs amb
accés a la capacitació

100 %

O 1.9 Establir un sistema global Percentatge de cursos massius
d‟acreditació del coneixement.
d‟autoformació amb acreditació

100 %
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O 1.10 Incrementar el nombre
d‟usuaris de les activitats formatives.
O 2.1 Proposar un sistema de selecció
dels futurs empleats públics alineat
amb els models europeus per garantir
un accés més eficaç i adaptat al servei
públic i contribuir a establir-lo.

Nombre de places oferides /
Nombre d‟alumnes amb dret
Increment del 10 %
d‟examen/ Nombre d‟alumnes
certificats
Percentatge de convocatòries
que s‟hagin aproximat al model
50 % de les
establert a la Unió Europea /
convocatòries d‟accés
Nombre de propostes de millora
de l‟Administració
i innovació en els àmbits de
general / 3
policia local, protecció civil,
seguretat i emergències

O 2.2 Exigir un sistema de provisió
que permeti la promoció dels
empleats públics amb la capacitació Percentatge de convocatòries de
més adient, especialment del personal provisió en les quals s‟apliqui
directiu, fonamentada en la formació i
el nou model definit
la certificació o l‟acreditació de
competències.
O 2.3 Dissenyar i mantenir el model
de carrera professional ordinària
d‟indicadors
i
d‟avaluació
de
l‟acompliment en què de manera Percentatge de model dissenyat
ponderada i en funció de les diferents
categories professionals s‟elabori un
model d‟avaluació progressiu.
O 2.4 Participar en les accions en què
Percentatge d‟avaluacions
es materialitzi el model d‟avaluació de
en què es participi
la carrera professional ordinària.
O 2.5 Definir el sistema de direcció
Nombre de nivells definits
pública professional.
O 2.6 Impulsar l‟accés, la integració i
la promoció de les persones amb
Nombre de propostes
discapacitat
en
l‟Administració
de millora realitzades
pública.
O 2.7 Promoure l‟especialització dels
Percentatge de tribunals i
membres de tribunals i comissions de
comissions a què s‟haurà
valoració.
proporcionat formació
O 3.1 Establir un sistema de selecció
Percentatge d‟àrees en què
del professorat propi i del personal
s‟apliqui el nou sistema de
col·laborador eficaç i transparent.
selecció
O 3.2 Desenvolupar els mecanismes
Percentatge
de capacitació necessaris per a la
de professorat capacitat
impartició de la docència.

100 %

100 %

100 %
5

5

100 %
100 %

100 %
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O 3.3 Millorar i consolidar un sistema
d‟avaluació del professorat.
O 3.4 Establir una metodologia de
supervisió
i
accessibilitat
dels
materials didàctics.
O 4.1 Consolidar un sistema intern de
gestió del coneixement.
O 4.2 Establir una espai virtual per
compartir el coneixement dels
empleats públics.
O
4.3
Desenvolupar
espais
d‟intercanvi amb aliats externs.
O 4.4 Crear un sistema de
publicacions periòdiques.
O 4.5 Desenvolupar i consolidar el
laboratori d‟innovació com a espai de
creació i impuls de les noves línies de
treball a aplicar en tots els àmbits de
l‟Escola.
O 4.6 Crear i desenvolupar un
programa d‟investigació.
O 4.7 Implantar un sistema de gestió
de persones que vertebri els
mecanismes de motivació interna.

Percentatge
de professorat avaluat

100 %

Percentatge de materials
didàctics supervisats i publicat

100 %

Percentatge de coneixement
intern catalogat gestionat

100 %

Nombre d‟àrees
de coneixement integrades

10

Nombre d‟aliats externs

5

Nombre
de publicacions trimestrals

1

Nombre d‟iniciatives
desenvolupades

10

Nombre d‟àmbits
d‟investigació establerts

3

Percentatge d‟augment
de satisfacció del personal

25 %

Nombre de punts
O
5.1
Establir
el
sistema
del model CAF (Common
d‟autoavaluació de l‟organització com
Assesment Framewok, „marc comú
a fonament per a la seva millora.
d‟avaluació‟) aconseguits
O 5.2 Consolidar la gestió per
Percentatge
processos.
de processos gestionats
Percentatge de grau
O 5.3 Millorar la comunicació interna.
de satisfacció del personal
O 5.4 Aprovar i desenvolupar una
Percentatge
carta de serveis.
de compromisos assolits
O 5.5 Desenvolupar els plans de Percentatge de plans de millora
millora derivats de les avaluacions.
dissenyats i desenvolupats

500
100 %
75 %
100 %
75 %

Abans de dia 31 de gener de cada any, el Consell de Direcció aprovarà els plans
operatius corresponents a l‟any en curs, que detallaran les actuacions que s‟han de
dur a terme, tenint en compte les circumstàncies específiques de cada àrea.
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8. PROGRAMES D’ACTUACIÓ
Per assolir els objectius del Pla Estratègic s‟han establert set programes d‟actuació
en el marc del quals es desenvoluparan les accions i les iniciatives. Són els següents:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Programa d’Innovació
Programa de Formació i Acreditació de Personal Directiu
Programa de Gestió del Coneixement i Anàlisi de la Transferència
Programa de Selecció, Formació i Avaluació del Professorat
Programa de Selecció i Promoció d’Empleats Públics
Programa de Gestió de la Qualitat, Escolta de la Veu del Client i Millora de la Gestió
Programa de Formació i Selecció de Persones amb Discapacitat
Programa de Desenvolupament de l’Activitat Formativa

1. Programa d’Innovació (creació de metodologies, eines i instruments innovadors)
Aquest programa articularà totes les accions relatives a la investigació i el disseny de
nous mecanismes que possibilitin la materialització de l‟avenç en tots els àmbits
d‟actuació de l‟Escola Balear d‟Administració Pública. Per tant, totes les iniciatives
que calgui adoptar en el camí de la millora contínua i de la professionalització dels
empleats públics que permetin la consecució de la visió establerta tendran el seu
marc en aquest programa.
2. Programa de Formació i Acreditació de Personal Directiu
Aquest programa dissenyarà, coordinarà i desenvoluparà el marc formatiu que
permetrà la capacitació del personal directiu professional de l‟Administració de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears, inclòs el personal dels àmbits de policia
local, protecció civil, seguretat i emergències, com a base fonamental no només del
capital humà que conforma la nostra Administració, sinó també del que ha de ser la
gestió de l‟organització des del punt de vista més ampli i amb l‟objectiu últim
d‟oferir un servei públic eficaç i eficient. Aquest programa es coordinarà amb el
Programa d‟Innovació.
3. Programa de Gestió del Coneixement i Anàlisi de la Transferència
Aquest programa articularà tots els mecanismes que caldrà desenvolupar en la
gestió del coneixement tant intern com extern, inclosa la transferència al lloc de
feina, de tal manera que aquest es consolidi com un valor de l‟organització que
articuli el talent dels empleats públics així com la capacitació adquirida al llarg de la
seva vida professional. Aquesta línea de feina inclourà l‟establiment d‟aliances
externes, l‟edició de publicacions periòdiques, la gestió de plataformes i espais
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col·laboratius i de materials didàctics, així com qualsevol altre mecanisme que ajudi
a enfortir aquest element integrador. Aquest programa es coordinarà amb el
Programa d‟Innovació.
4. Programa de Selecció, Formació i Avaluació del Professorat
Aquest programa dissenyarà i desenvoluparà el sistema que permeti disposar dels
docents més adients per impartir les accions formatives en què es basarà la
capacitació dels nostres empleats públics i, per tant, la seva tasca diària. L‟objectiu
és aconseguir un sistema de les màximes transparència i eficàcia que doti
l‟organització dels millors professionals i els avaluï d‟una manera constant en
l‟enfocament de millora contínua que vertebrarà el sistema de gestió de la qualitat.
Aquest programa es coordinarà amb el Programa d‟Innovació.
5. Programa de Selecció i Promoció d’Empleats Públics
Aquest programa té l‟objectiu de la millora progressiva i contínua del sistema de
selecció i promoció dels empleats públics al servei de l‟Administració de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears, amb l‟objectiu últim de disposar dels
recursos humans més adients per al servei públic en cada un dels nivells de
responsabilitat de la nostra organització, a partir del principi vertebrador de la
professionalització de la funció pública. Aquest programa es coordinarà amb el
Programa d‟Innovació.
6. Programa de Gestió de la Qualitat, Escolta de la Veu del Client i Millora de la
Gestió
Aquest programa s‟ocuparà de l‟impuls d‟un sistema integral de gestió de la qualitat
que canalitzi la millora contínua de la nostra organització amb la finalitat
d‟incrementar la satisfacció de la ciutadania a través del servei prestat pels nostres
empleats públics. Partint de l‟autoavaluació, s‟articularan els instruments en relació
amb la planificació, la gestió per processos, els plans de millora derivats de les
pròpies autoavaluacions i la resta d‟elements que permetin avançar en el camí de
l‟excel·lència. A més, aquest programa canalitzarà les accions de recollida de la veu
del client intern, és a dir, dels empleats públics als quals la nostra organització doni
un servei, per tal de poder dissenyar i planificar l‟activitat formativa basant-se en les
necessitats reals detectades i en les deficiències que mitjançant l‟anàlisi acurat del
sistema quedin paleses.
7. Programa de Formació i Selecció de Persones amb Discapacitat
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Aquest programa té l‟objectiu d‟impulsar l‟accés i la integració en l‟Administració
pública de les persones amb discapacitat, així com la seva promoció, proposar un
augment i desglossament de la reserva i de les possibilitats de mobilitat, i establir
protocols d‟actuació per a la resolució dels problemes. Tot això, amb la perspectiva
que l‟àmbit públic sigui referència en la integració d‟aquest col·lectiu.
8. Programa de Desenvolupament de l’Activitat Formativa
Aquest programa inclou el conjunt dels programes i plans generals i sectorials en
què es desplega l‟activitat formativa de l‟Escola. Un dels seus objectius fonamentals
serà l‟increment del nombre de persones usuàries amb la finalitat de donar una
resposta més àmplia a la necessitat de capacitació i professionalització dels
empleats públics, sempre en el context de les circumstàncies anuals de l‟activitat.
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A la matriu que s‟inclou a continuació es pot veure la relació entre els objectius
estratègics i els programes:

O 1.1 Formar i acreditar el personal
directiu per a la seva capacitació
professional, inclòs el personal dels
àmbits de policia local, protecció civil,
seguretat i emergències.
O 1.2 Consolidar el sistema de gestió de
la formació a partir de les necessitats
formatives del personal.
O 1.3 Consolidar i ampliar els nous
marcs formatius.
O 1.4 Desenvolupar les capacitacions i
els itineraris formatius en els diferents
nivells
d‟especialització
de
l‟Administració.
O 1.5 Establir aliances estratègiques
amb altres escoles públiques.
O 1.6 Avaluar l‟aprenentatge adquirit
amb vista a la revisió del sistema de
formació establert.
O 1.7 Analitzar la transferència del
coneixement al lloc de treball.
O 1.8 Formar als alts càrrecs i els electes
en competències directives.

P8-F

P7-X

P6-Q

P5-S

D

P4-P

I

P3-C

Objectius estratègics

P2-D

Programa d’ Innovació (creació de metodologies, eines i instruments innovadors) (I)
Programa de Formació i Acreditació de Personal Directiu (D)
Programa de Gestió del Coneixement i Avaluació de la Transferència (C)
Programa de Selecció, Formació i Avaluació del Professorat (P)
Programa de Selecció i Promoció d’Empleats Públics (S)
Programa de Gestió de la Qualitat, Escolta de la Veu del Client i Millora de la Gestió
(Q)
7. Programa de Formació i Selecció de Persones amb Discapacitat (X)
8. Programa de Desenvolupament de l’Activitat Formativa (F)

P1-I

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Q
I

Q

D

I

C

Q

C

Q

D

C

D

C

D
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O 1.9 Establir un sistema global
d‟acreditació del coneixement.
O 1.10 Incrementar el nombre d‟usuaris
de les activitats formatives.
O 2.1 Proposar un sistema de selecció
dels futurs empleats públics alineat amb
els models europeus per garantir un
accés més eficaç i adaptat al servei
públic i contribuir a establir-lo.
O 2.2 Exigir un sistema de provisió que
permeti la promoció dels empleats
públics amb la capacitació més adient,
especialment del personal directiu,
fonamentada en la formació i la
certificació
o
l‟acreditació
de
competències.
O 2.3 Dissenyar i mantenir el model de
carrera
professional
ordinària
d‟indicadors
i
d‟avaluació
de
l‟acompliment en què de manera
ponderada i en funció de les diferents
categories professionals s‟elabori un
model d‟avaluació progressiu.
O 2.4 Participar en les accions en què es
materialitzi el model d‟avaluació de la
carrera professional ordinària.
O 2.5 Definir el sistema de direcció
pública professional.
O 2.6 Impulsar l‟accés, la integració i la
promoció de les persones amb
discapacitat en l‟administració pública.
O 2.7 Promoure l‟especialització dels
membres de tribunals i comissions de
valoració
O 3.1 Establir un sistema de selecció del
professorat propi i del personal
col·laborador eficaç i transparent.
O 3.2 Desenvolupar els mecanismes de
capacitació necessaris per a la impartició
de la docència.

I

C
F

I

S

I

S

I

S

I

S

I

D

S
S

I

I

X

S

P

P
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O 3.3 Millorar i consolidar un sistema
d‟avaluació del professorat
O 3.4 Establir una metodologia de
supervisió i accessibilitat dels materials
didàctics.
O 4.1 Consolidar un sistema intern de
gestió del coneixement.
O 4.2 Establir una espai virtual per
compartir el coneixement dels empleats
públics.
O 4.3 Desenvolupar espais d‟intercanvi
amb aliats externs.
O 4.4 Crear un sistema de publicacions
periòdiques.
O 4.5 Desenvolupar i consolidar el
laboratori d‟innovació com a espai de
creació i impuls de les noves línies de
treball que s‟han d‟aplicar en tots els
àmbits de l‟Escola.
O 4.6 Crear i desenvolupar un programa
d‟investigació.
O 4.7 Implantar un sistema de gestió de
persones que vertebri els mecanismes de
motivació interna.
O 5.1 Establir el sistema d‟autoavaluació
de l‟organització com a fonament per a
la seva millora.
O 5.2 Consolidar la gestió per processos.
O 5.3 Millorar la comunicació interna.
O 5.4 Aprovar i desenvolupar una carta
de serveis.
O 5.5 Desenvolupar els plans de millora
derivats de les avaluacions.

I

P
C

I

C

I

C

I

C

I

C

I

C

I

C

I

C

P

Q

Q

Q
C

Q
Q
Q
Q
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9. SEGUIMENT I INFORMACIÓ DEL DESENVOLUPAMENT DEL PLA
Es crea un grup d‟anàlisi i seguiment del Pla Estratègic, la composició i la
periodicitat de reunions del qual es decidiran amb les aportacions dels membres del
Consell Rector.
Semestralment, l‟Escola Balear d‟Administració Pública emetrà un informe per als
membres del Consell de Direcció sobre el desenvolupament del Pla, tant en valors
absoluts com pel que fa al seu desplegament.
Anualment, a més, farà una avaluació del Pla que serà distribuïda de la mateixa
manera.
D‟aquests mecanismes de seguiment i avaluació podran derivar la revisió i
l‟actualització dels indicadors establerts en el Pla.

10. ANNEXOS
Acord del Consell de Govern de 20 de novembre de 2015 pel qual s’aprova el
desenvolupament del Primer Pla Estratègic de l’Escola Balear d’Administració
Pública
L‟Escola Balear d‟Administració Pública (EBAP) va néixer amb la intenció d‟aglutinar
tota l‟acció formativa que afecta els empleats públics de la comunitat autònoma de
les Illes Balears, inclòs el personal dels àmbits de policia local, protecció civil,
seguretat i emergències, així com de gestionar els processos de selecció i promoció
del personal al servei de l‟Administració de la Comunitat Autònoma, amb atenció
especial a la inserció laboral i a la promoció de persones amb discapacitat en les
administracions de l‟àmbit territorial de les Illes Balears.
El nou entorn en el qual s‟integra la gestió pública, juntament amb el requeriment
de la nostra ciutadania en la prestació d‟un servei públic de la màxima qualitat,
demana a l‟Administració un alt nivell d‟exigència en el paper essencial dels seus
recursos humans. Aquest fet ha de tenir correlació en l‟establiment d‟uns sistemes
de formació i capacitació que permetin la màxima professionalització del personal,
en relació també amb la promoció als llocs de feina de progressiva responsabilitat, i
la selecció de les persones que millor s‟adaptin al que ha de ser una funció pública
del més elevat nivell.
Aquesta realitat, que ha de tenir com a objectiu últim la millora i la modernització
dels serveis públics, implica haver de definir una política estratègica que ha de
desenvolupar l‟Escola Balear d‟Administració Pública, amb uns principis i uns
fonaments nous en aquesta matèria que permetin consolidar i millorar el camí
iniciat en els darrers anys, així com materialitzar l‟estratègia innovadora que ha de
guiar la professionalització dels empleats públics de la comunitat autònoma de les
Illes Balears.
Per tot això, propòs al Consell de Govern que adopti el següent
Acord
Primer. Aprovar els fonaments bàsics del Primer Pla Estratègic de l‟Escola Balear
d‟Administració Pública, que ha de ser l‟instrument que serveixi per determinar,
desenvolupar i avaluar les línies estratègiques i les activitats que permetin executar
l‟acció formativa dels empleats públics de la comunitat autònoma de les Illes
Balears, els processos de selecció i promoció del personal al servei de
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l‟Administració de la Comunitat Autònoma, així com la inserció laboral i la
promoció de persones amb discapacitat en les administracions dels nostre àmbit
territorial, amb la finalitat d‟incrementar l‟eficiència i l‟eficàcia del servei públic i,
d‟aquesta manera, la satisfacció de la ciutadania.
Segon. Encomanar a l‟Escola Balear d‟Administració Pública que redacti el Primer
Pla Estratègic de l‟Escola Balear d‟Administració Pública en el termini màxim d‟un
mes, i que el Consell de Direcció, com a òrgan superior col·legiat de direcció de
l‟EBAP, l‟aprovi.
Tercer. Autoritzar la consellera d‟Hisenda i Administracions Públiques perquè
prengui les mesures i dicti les disposicions necessàries per aplicar aquest Acord.
Quart. Ordenar que aquest Acord es publiqui en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Palma, 16 de novembre de 2015
La consellera d‟Hisenda i Administracions Públiques

Catalina Cladera i Crespí
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Annex
Fonaments i principis bàsics
del Primer Pla Estratègic de l’Escola Balear d’Administració Pública
Els darrers avenços i exigències en l‟àmbit de la gestió pública fruit de la nostra realitat
social, i l‟aplicació dels conceptes de modernització i qualitat com a base indiscutible del
que ha de ser la gestió pública, configuren un context que aconsella adoptar els fonaments
i els principis bàsics següents:
1. Les polítiques de formació, perfeccionament, selecció i promoció dels empleats públics
han de formar part de la política estratègica del Govern de les Illes Balears a través de
l‟Escola Balear d‟Administració Pública com a fonament per a la millora del servei
públic i, per tant, de la satisfacció de la ciutadania.
2. La innovació en la definició i el desenvolupament d‟aquestes polítiques ha de ser el
factor clau que permeti fonamentar el camí de la professionalització dels empleats
públics a partir de la seva selecció i a través de la capacitació, el perfeccionament i el
reciclatge com a base de la promoció i la carrera professional. En aquest àmbit, seran
imprescindibles les tasques d‟investigació i de divulgació per mitjà de publicacions
periòdiques que permetin una evolució en la gestió del coneixement general, i la
promoció de la gestió del talent en totes les seves vessants.
3. L‟àmbit d‟actuació de l‟Escola Balear d‟Administració Pública s‟ampliarà, amb
l‟objectiu de donar servei al màxim nombre possible d‟empleats públics, al mateix
temps que s‟estendran les aliances estratègiques amb altres organitzacions que
permetin augmentar l‟abast del coneixement que cal gestionar i aplicar.
4. Els processos de selecció del professorat es basaran en la transparència i en l‟objectiu
de disposar dels millors i més adients professionals per a la tasca fonamental de la
formació i la capacitació dels empleats públics de la qual són responsables clau; amb
aquesta finalitat, serà igualment primordial el compromís de l‟Escola en la dotació de
les competències necessàries per exercir la funció docent amb garanties d‟èxit, la millora
del sistema d‟avaluació i l‟aplicació efectiva d‟aquest.
5. L‟avaluació de l‟aprenentatge i l‟anàlisi de la transferència al lloc de feina dels empleats
públics formats serà un principi bàsic en la construcció del nou model de gestió que
permeti avaluar el sistema de formació establert.
6. La capacitació dels empleats públics per mitjà de les seves habilitats competencials
basades en la formació haurà de conformar-se com la clau fonamental dels sistemes de
promoció i de carrera professional.
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La implantació d‟un sistema integral de gestió de la qualitat serà la base organitzativa que
permetrà establir la millora contínua com a valor vertebrador de la nova política en el camí
cap a l‟excel·lència
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L‟esborrany del Pla Estratègic de l‟Escola Balear d‟Administració Pública va ser
presentat al Consell de Direcció de dia 3 de desembre de 2015 i aprovat com a
document definitiu en la sessió de dia 21 de gener de 2016 amb la presència de 9
dels membres que l‟integren.
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