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Relació de modificacions 

NUM.REVISIÓ DESCRIPCIÓ DATA APROVACIÓ 

00 Versió original 23/09/2013 

01 
Inclusió d’aquest caixetí de control de canvis de revisió 
Inclusió del diagrama de flux com a Annex I de la fitxa 

20/06/2014 

02 Inclusió d’aspectes relatius al tancament i comunicació del fons 

de formació continua, millora en l’especificació de la creació de 

la memòria, reubicació de les activitats relatives a la selecció del 

proveïdor i disseny del programa formatiu al procés d’execució 

del pla de formació i homogeneïtzació terminològica i revisió 

general  del procés. 

10/03/2015 

 

1. NOM I CODI DEL PROCÉS 
PR-SRH-015 Elaboració pla de formació del PAS 

2. TIPUS DE PROCÉS 

☐ Estratègic 

☒ Clau 

☒ Suport  

Nota: El present procés és de tipus Clau pel propi Servei de Recursos Humans i 

de Suport des de la vessant del PAS. El procés també pot formar part d'altres 

SGQ de la URV. Veure en el mapa de processos de cada SGQ quin tipus de 

procés és per aquell SGQ en concret. 

 

3. JERARQUIA DEL PROCÉS 

 

 procés o processos superiors:  No n’hi ha. 

 processos  del mateix nivell amb els que està connectat o relacionat:  

No n’hi ha. 

 Procés inferior: PR-SRH 018 Procés d’execució del Pla de formació 

 

4. OBJECTIU DEL PROCÉS  
 

L’objectiu d’aquet procediment és: 

1. Elaborar i aprovar la memòria del pla de formació de l’any anterior, i 

comunicar la informació de tancament del fons de formació continua de l’any 

anterior. 
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2. Realitzar i aprovar el nou Pla de Formació segons les necessitats de formació 

del PAS, la previsió econòmica del Fons de Formació Contínua (FCE) i el 

pressupost de la URV  

5. DESCRIPCIÓ DEL PROCÉS 
 

1. El procés s’inicia l’últim trimestre de l’any, quan el/la tècnic/a responsable de 

formació: 

 Sol·licita a Gerència la previsió de pressupost de la URV 

 Rep la previsió de Fons de Formació Contínua (FCE) de l’Escola 

d’Administració Pública de Catalunya (EAPC) que  envia d’ofici 

 Recopila les necessitats de formació del PAS de la URV mitjançant les 

necessitats detectades l’any anterior manifestades pel PAS a través d’Opina i 

de la pàgina web de la URV o detectades pel propi SRH.  

2. Quan el/la tècnic/a responsable de formació ja disposa de la previsió econòmica 

del FCE i de la URV confecciona i envia a Gerència la informació de tancament 

del fons de formació contínua de l’any anterior. Gerència rep i signa la 

informació del tancament de l’CE i el retorna a el/la tècnic/a responsable de 

formació. 

3. Un cop rebuda la informació del tancament de l’FCE signada per Gerència, 

s’elabora la Proposta del Pla de Formació i la Memòria del Pla de Formació de 

l’any anterior. En la Memòria també hi figura el tancament del pressupost de 

formació.  

4. La proposta del Pla de Formació s’envia als Representants dels Treballadors/es i 

a Gerència, a qui també s’enviarà la Memòria de l’any anterior. 

4.1.  Els Representants dels Treballadors/es reben la informació del tancament 

de l’FCE de l’any anterior i avaluen el nou Pla de formació finançat amb el 

FCE. Si l’aproven es comunica a l’SRH i el procés continua, en cas de no 

aprovar-lo també es comunicarà a l’SRH per a que facin les correccions 

oportunes i es torni a validar, tant pels Representants dels Treballadors/es 

com per Gerència. 

4.2. Gerència revisa la proposta del Pla de Formació i la Memòria del Pla de 

Formació de l’Any anterior i convoca a la Comissió de Seguiment. Si fa 

alguna esmena al Pla de Formació o a la Memòria ho comunicarà a l’SRH 
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per a que facin les correccions oportunes i es torni a validar, tant per 

Gerència com per els Representants dels Treballadors/es. 

5. Un cop aprovat el Pla de Formació amb el finançament del FCE per Gerència i 

pels Representants dels Treballadors/es s’envia a l’EAPC, qui aprovarà i enviarà 

la distribució definitiva del Fons de Formació Contínua a Gerència. 

6. La Comissió de Seguiment es reuneix per valorar i aprovar la Memòria de 

Formació de l’Any anterior i el nou Programa de Formació. Si l’aprova ho 

comunicarà a l’SRH per a que ja es pugui publicar al Moodle, en cas contrari es 

notificaran les modificacions a l’SRH per a que faci les correccions oportunes i es 

torni a enviar a Gerència i als Representants dels Treballadors/es per a la seva 

aprovació. 

7. Un cop publicat el nou Pla de Formació anual i la Memòria de Formació de l’any 

anterior al Moodle es procedirà segons el procés d’Execució del pla de formació. 

 

6. CARACTERÍSTIQUES DEL PROCÉS 

 

1. entrades 

Necessitat del personal PAS de la URV de realitzar activitats formatives 

2. sortides / serveis que s’ofereixen 

Pla anual de formació del PAS 

Memòria del pla de formació del PAS de l’any anterior 

3. usuaris / clients 

Els usuaris d’aquest procés són tot el PAS de la URV. 

4. propietari / gestor 

El propietari d’aquest procés és el Servei de Recursos Humans 

5. agents implicats 

Altres agents implicats són: 

 EAP Catalunya: Escola d’Administració Pública de Catalunya. 

 Servei de Recursos Humans –Tècnic/a de formació. 

 Representats dels treballadors/es. 

 Gerència. 

 Comissió de Seguiment. 

 

7. COMPROMISOS DE QUALITAT (SLA’S) 

Pendents de definir. 
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8. INDICADORS 

Pendents de definir. 

 

9. DIAGRAMA DE FLUX  

Veure Annex I. 

 

10.  CALENDARI DEL PROCÉS 

El procés s’inicia durant l’últim trimestre de l’any anterior al pla de formació. 
 

11.  DOCUMENTACIÓ DEL PROCÉS (formularis, etc.) 

 
1. Distribució del fons de formació Contínua (FCE) 

2. Previsió de pressupost de la URV  

3. Informació del tancament de la formació finançada amb l’FCE 

4. Proposta de pla de formació 

5. Proposta de memòria del pla de formació de l’any anterior 

6. Pla de formació 

7. Memòria del pla de formació de l’any anterior 

 

12.  DOCUMENTACIÓ DE SUPORT (instruccions de treball, manuals, 

procediments, etc.) 
 

N/A 

13.  NORMATIVA RELACIONADA 
 

Normativa del pla de formació del PAS 

 

14. SISTEMES D’INFORMACIÓ 
 

UXXI-RH 

Moodle 

OPINA 



SRH - TECNIC/A FORMACIÓ EAPC GERÈNCIA REPRESENTANTS
TREBALLADORS/ES COMISSIÓ DE SEGUIMENT

ANNEX I - PR-SRH-015 - ELABORACIÓ PLA DE FORMACIÓ PAS

Recopila  necessitats de
formació detectades
durant l'any anterior

Inici

Elabora/esmena la
proposta de pla de

formació i la memòria del
pla de l'any anterior i envia
la informació de tancament

de l'FCE

Envia, d'ofici, la previsió
econòmica

fons de formació contínua
(FCE)

Revisa la proposta del pla
de formació i la memòria
del pla de l'any anterior

Reben la informació del
tancament de l'FCE de

l'any anterior i aproven la
FCE del nou pla

Es reuneix, valora i
aprova el nou pla de

formació i la memòria del
pla de formació de l'any

anterior

Aprova?
Publica el pla de

formació i la memòria
del pla de formació de
l'any anterior al moodle

Si

Aprova?

No

Envia la programació
finançada amb el FCE

Si

Aprova i envia la
distribució definitiva del

FCE

No

1. Proposta de pla de formació
2. Proposta de memòria del pla de formació de l'any
anterior
3. Informació del tancament de la formació finançada amb
el FCE

4. Distribució del FCE

Rep la previsió
econòmica de la FCE

i de la URV

Sol·licita la previsió
de pressupost de la

URV

Envia la previsió de
pressupost de la URV

Convoca la comissió de
seguiment

No

Fa esmenes?

Si

5. Pla de formació
6. Memòria del pla de formació de
l'any anterior

PR-SRH-018 Procés d'execució del
Pla de Formació

Confecciona i envia
informació de tancament

del fons de formació
continua de l'any anterior

Rep i signa la
informació del

tancament de l'FCE


