
  Fitxa del procés 
 
 

Nom Realitzar anàlisis organitzatives 

Codi E5_12 

Versió / Data Versió 8 / Febrer-Març 2019 

Abast Personal d'administració i serveis 

Tipologia (  ) Estratègic     (  ) Clau             ( X ) De suport 

Responsable Director/a de gestió de persones de TecnoCampus 

Unitat administrativa que 
en fa seguiment 

Servei de Recursos Humans de TecnoCampus 
 

Objectiu Proposar l’estructura i plantilla idònia partint de l’anàlisi de les funcions d’una unitat 
administrativa, del conjunt de processos que executa, les funcions dels llocs de 
treball assignats, l’estructura i l’adequació de les funcions dels llocs de treball 
d’acord amb els objectius estratègics marcats 

Resultats del procés ● Diagnòstic  
● Catàleg de serveis acadèmics 
● Mapa de processos 
● Proposta de resolució de nova estructura de la unitat (si s’escau) 
● Proposta de rlt per a la unitat analitzada  
● DLT de cada lloc de treball actualitzada  
● Valoració de cada lloc de treball realitzada i actualitzada 

Documentació associada 
(entre parèntesi, 
ubicació de la 
documentació) 

Catàleg de serveis (arxiu de Recursos Humans) 
Valoracions dels llocs de treball (arxiu de Recursos Humans) 

Indicadors Nombre de llocs de treballs valorats 

Mecanisme de qualitat 
del procés 

Procés associat al Sistema Intern de Garantia de Qualitat de la Docència. E5. 
Eficàcia dels sistemes de suport a l’aprenentatge. Validat pel programa AUDIT. 
Directriu 4.Personal acadèmic i de suport a la docència. 
El procés incorpora els mecanismes del cicle de qualitat. 

Normativa ● Estatut del treballador  
● Estatuts de TecnoCampus 
● Conveni col·lectiu TecnoCampus 

Aplicatius -- 

Difusió Intranet 

Observacions El procés descrit inclou un conjunt d’accions que es pot fer des d’una perspectiva 
integral i completa de la unitat, tal com indica el diagrama de flux però també es fan 
anàlisis organitzatives d’elements parcials d’una unitat que contribueixen a la millora 
continua d’aquesta, com per exemple, l’anàlisi de processos, l’elaboració del mapa 
de processos, etc.  
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Equip de treball unitat  a 
analitzar

Recursos humansCap unitat de destí Director General

Inici Inici Inici

Identifica noves 
funcions, 

problemes, 
necessitats 

d’organització

Identifica noves 
funcions, 

problemes, 
necessitats 

d’organització

Identifica noves 
funcions, 

problemes, 
necessitats 

d’organització

Sol·licita suport
Sol·licitud de 

serrvei

Sol·licita anàlisi 
organitzativa

Sol·licitud anàlisi 
organitzatiu

Aclariment 
encàrrec serveis

Aclariment 
encàrrec serveis

Comunica inici 
procés d’anàlisi 

organitzativa

Informació

Anàlisi 
organitzatiu

Incorpora 
modificacions

Comparteix 
anàlisi, diagnòstic 

i pronòstic

Comparteix 
anàlisi, diagnòstic 

i pronòstic

Comparteix 
anàlisi, diagnòstic 

i pronòstic

Pàg. 2

A

Estat: ( ) En elaboració (x)  Validat  Director/a de Gestió de Persones de TecnoCampus

Crear equip de 
projecte

Recollir informació

Elaborar anàlisi, 
diagnòstic i 
pronòstic
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Equip de treball unitat  a 
analitzar

Recursos humansDirector GeneralCap unitat de destí

Pàg. 2

Incorpora 
modificacions

Incorpora 
modificacions

Ofereix serveis 
d’acompanyament

A A

Si Si

No

No

Estableix les 
accions concretes 
que farà la unitat 

per a la 
reorganització

Accions per a la 
reorganització

Elabora el pla de 
millora, seguiment 

i comunicació

Valida pla millora, 
seguiment i 
comunicació

Valida pla millora, 
seguiment i 
comunicació

Accions 
comunicatives

Implementa pla 
accions millora

Implementa pla 
accions millora

Dona suport tècnic 
i metodològic

Pàg. 3

Estat: ( ) En elaboració (x)  Validat  Director/a de Gestió de Persones de TecnoCampus

Fer el seguiment 
del pla de millora 

Fer el seguiment 
del pla de millora 
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Equip de treball unitat  a 
analitzar

Recursos humansDirector GeneralCap unitat de destí

Pàg. 2

Elabora informe 
avaluació resultats 

Informe resultats 
avaluació

Informe resultats 
avaluació

Informe resultats 
avaluació

Fi

Estat: ( ) En elaboració (x)  Validat  Director/a de Gestió de Persones de TecnoCampus

Avaluar el pla de 
millora

Avaluar el pla de 
millora
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