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Una nova Administració?



Model: funció pública Model: servei i política pública

Objecte El procediment El servei i la política pública

Paper del treballador Aplicar el procediment Dissenyar i implantar un servei o política pública

Selecció Basada en el coneixement de la norma
Basada en les competències del treballador i les 

funcions que haurà de fer

Formació
Actualitzar el treballador quan canvia el 

procediment

Desenvolupar el treballador perquè adquireixi 

noves competències o millori el seu acompliment

R+D+i Sobretot externalitzada
Equip propi, comunitats de pràctica i 

aprenentatge

Organització Jeràrquica Per projectes

Funcionament lògic Expedient Interoperabilitat de dades

Relacions entre unitats i 

administracions
Competencials De col·laboració i complementarietat

Mobilitat vertical
En base a l’antiguitat i a formació generalista. 

Sovint va acompanyada de mobilitat horitzontal.

En base a la capacitat. Requereix adquirir 

competències específiques. Generalment es 

progressa dins el mateix àmbit funcional.

Mobilitat horitzontal
Fàcil i relativament ràpida: el procediment és 

genèric.

Difícil i lenta: requereix adquirir competències 

específiques

Canvi de paradigma: de la funció pública al servei públic



Teoria del canvi per transformar l’Administració
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Drets civils

Qualitat institucional

Emancipació personal

ImpactesProductes Resultats

Govern Obert

Reformes a l’Administració

Política basada en evidències

Ciutadans implicats

Servidors públics competents, 

capaços, compromesos

Institucions 

eficients i eficaces

L’Estat/Administració com a plataforma

Articulació de l’ecosistema de governança pública



Un model transversal per als servidors públics
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Perfils, funcions 

competències

Model de selecció

Administració i borsa única

Capacitació

Avaluació de l’acompliment

Redisseny de processos

Focus en competències

Canvi organitzatiu

Treball per projectes

Aprenentatge obert

Upskilling i reskilling

Transferència del coneixement

Comunitats

Innovació

L’Administració Pública com a plataforma d’aprenentatge

L’Administració Pública com a plataforma de recerca, innovació i desenvolupament

L’Administració Pública com a vertebradora de l’ecosistema de governança pública



Governança pública. Grups objectiu
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Governança Pública

Cap del govern

Hisenda pública i 

finances

Polítiques sectorials

Servidors públics

Funció pública

Administració multinivell

Administració 

descentralitzada

Partits polítics

Societat

Braç polític

Altres Administracions

Difusió 

Atenció ciutadana

Altres institucions

Secretaria del govern

Coordinació 

interdepartamental

Relacions institucionals

Planificació i avaluació

Integritat

Govern Obert

Transparència

Governança de la dada 

i dades obertes

Participació Ciutadana



Governança pública: suport a la cadena de valor
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Governança pública
Hisenda pública i 

finances

Planificació i avaluació

Transparència

Governança de la dada

Planificació estratègica

Informació

Retiment de comptes

Avaluació

Servidors públics Equips

Funció pública
Instruments i tecnologies

Metodologies

Participació ciutadana

Atenció ciutadana

Ecosistema de governança pública

Mapeig d’actors

Mapeig d’espais

Impuls d’aliances

Finançament bàsicProjectes estratègics, transversals i estructurals

Fons propisRecursos econòmics

Finançament de tercers
Recursos econòmics

Consorcis de projectes

Polítiques sectorials

Coneixement especialitzat

Projectes i polítiques sectorials



Govern i innovació social
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Institucions

Líders locals i 

ONGO

Xarxes

Superar el salt 

de coneixement

Articular la 

quàdruple hèlix

Nivell Macro:

polítiques i regulació

Nivell Meso:

formació i 

competències

Nivell Micro:

crear teixit social
Empreses

Estatus socio-

econòmic: 

operativa i recursos

Sincronitzar 

espais multicapa

Universitats i 

Recerca
Administració

Transversalitzar

Empoderar

Capacitar

Ciutadans individuals

Lupiáñez-Villanueva et al. (2018)
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Proposta de 

Pla estratègic de l’Escola 2022-2027



20 anys de reforma de l'Administració catalana
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Llei de l’EAPC

selecció i desenvolupament

Eina de gestió de la 

selecció

Eina de gestió de la borsa 

de treball

Eina de gestió dels 

processos de formació 

(Aul@)

Eina de gestió del 

desenvolupament 

professional i avaluació de 

l’acompliment

Eina de gestió documental 

i del coneixement

Definició de la carrera 

professional

Models i instruments de 

selecció

Funcionament de la borsa 

de treball

Funcionament de la 

selecció integrada

Oficina de Direcció Pública de 

Catalunya

Oficina de provisió de llocs de treball 

per al sistema públic català

Marcs competencials, 

funcionals i curriculars

Model d’aprenentatge i 

desenvolupament

Laboratori de Governança Pública

Estratègia d’aprenentatge i formació de 

les administracions públiques de 

Catalunya

Treball per projectes

L’estratègia de l’Escola en el seu context: EAPC
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Llei d’ocupació pública

Llei de l’EAPC

selecció i desenvolupament

Llei de la direcció pública professional

Llei d’ordenació 

de cossos i escales

Llei d’organització

de la Generalitat

Eina de gestió de la 

selecció

Eina de gestió de la borsa 

de treball

Eina de gestió de les 

persones (GIP/SIP)

Eina de gestió dels 

processos de formació 

(Aul@)

Eina de gestió del 

desenvolupament 

professional i avaluació de 

l’acompliment

Eina de gestió documental 

i del coneixement

Definició de la carrera 

professional

Models i instruments de 

selecció

Funcionament de la borsa 

de treball

Funcionament de la 

selecció integrada

Oficina de Direcció Pública de 

Catalunya

Oficina de provisió de llocs de treball 

per al sistema públic català

Marcs competencials, 

funcionals i curriculars

Model d’aprenentatge i 

desenvolupament

Laboratori de Governança Pública

Estratègia d’aprenentatge i formació de 

les administracions públiques de 

Catalunya

Avaluació de l’acompliment

Treball per projectes
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L’estratègia de l’Escola en el seu context: SAFP



Llei d’ocupació pública

Llei de l’EAPC

selecció i desenvolupament

Llei de la direcció pública professional

Llei d’ordenació 

de cossos i escales

Llei d’organització

de la Generalitat

Eina de gestió de la 

selecció

Eina de gestió de la borsa 

de treball

Eina de gestió de les 

persones (GIP/SIP)

Eina de gestió dels 

processos de formació 

(Aul@)

Eina de gestió del 

desenvolupament 

professional i avaluació de 

l’acompliment

Eina de gestió documental 

i del coneixement

Esquema integral de dades 

Gencat

Identitat digital segura i 

accessible

Omnicanalitat Gencat i 

carpeta ciutadana
Finestreta única Analítica avançada

Estratègia integrada de política púlblica i 

quadre comandament Gencat

Participalab

Catalunya un país de dades

Definició de la carrera 

professional

Models i instruments de 

selecció

Funcionament de la borsa 

de treball

Funcionament de la 

selecció integrada

Oficina de Direcció Pública de 

Catalunya

Oficina de provisió de llocs de treball 

per al sistema públic català

Marcs competencials, 

funcionals i curriculars

Model d’aprenentatge i 

desenvolupament

Laboratori de Governança Pública

Estratègia d’aprenentatge i formació de 

les administracions públiques de 

Catalunya

Llei de Participació Ciutadana

Estratègia d’avaluació integral de la 

política pública

Pla de nova organització territorial de 

les Administracions Públiques catalanes

Llei de procediment administratiu i del 

règim jurídic de les administracions 

públiques

Decret 76/2020 d'Administració Digital

Sistema d'informació

corporatiu sobre el sector 

públic institucional

Avaluació de l’acompliment

Llei de Transparència (modificació)

Projectes

interdepartamentals

Pla de Transformació Digital i MMR

Treball per projectes

Plans estratègics 

interseccionals

Plataforma de

l’Empleat Públic

Unicitat dels criteris de bon govern

L’estratègia de l’Escola en el seu context: Gencat
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Llei d’ocupació pública

Llei de l’EAPC

selecció i desenvolupament

Llei de la direcció pública professional

Llei d’ordenació 

de cossos i escales

Llei d’organització

de la Generalitat

Eina de gestió de la 

selecció

Eina de gestió de la borsa 

de treball

Eina de gestió de les 

persones (GIP/SIP)

Eina de gestió dels 

processos de formació 

(Aul@)

Eina de gestió del 

desenvolupament 

professional i avaluació de 

l’acompliment

Eina de gestió documental 

i del coneixement

Sistema de dades 

públiques integrat de 

Catalunya

Esquema integral de dades 

Gencat

Identitat digital segura i 

accessible

Omnicanalitat Gencat i 

carpeta ciutadana

Quadres de comandament 

integrats sectorials de tota 

l’Administració

Finestreta única Analítica avançada

Estratègia integrada de política púlblica i 

quadre comandament Gencat

Participalab

Catalunya un país de dades

Oficines tècniques 

municipals mancomunades

Estatut dels municipis rurals

Llei de governs locals

Serveis proactius i tràmits 

integrats Gencat

Definició de la carrera 

professional

Models i instruments de 

selecció

Funcionament de la borsa 

de treball

Funcionament de la 

selecció integrada

Oficina de Direcció Pública de 

Catalunya

Oficina de provisió de llocs de treball 

per al sistema públic català

Marcs competencials, 

funcionals i curriculars

Model d’aprenentatge i 

desenvolupament

Laboratori de Governança Pública

Estratègia d’aprenentatge i formació de 

les administracions públiques de 

Catalunya

Llei de Participació Ciutadana

Estratègia d’avaluació integral de la 

política pública

Pla de descentralització de 

l’Administració de la Generalitat de 

Catalunya 

Pla de nova organització territorial de 

les Administracions Públiques catalanes

Pla de recuperació de la gestió pública 

directa 

Llei de procediment administratiu i del 

règim jurídic de les administracions 

públiques

Decret 76/2020 d'Administració Digital

Sistema d'informació

corporatiu sobre el sector 

públic institucional

Avaluació de l’acompliment

Llei de Transparència (modificació)

Projectes

inter-administracions

Projectes

interdepartamentals

Co-governança de 

projectes i serveis

PSPP – 4hèlix

Interoperabilitat entre totes 

les Administracions

Serveis comuns a totes les 

Administracions

Pla de Transformació Digital i MMR

Treball per projectes

Plans estratègics 

interseccionals

Barcelona Àrea/Regió

Metropolitana

Plataforma de

l’Empleat Públic

Unicitat dels criteris de bon govern

L’estratègia de l’Escola en el seu context: Adm. Local



Pla estratègic: Línies estratègiques

▪ Impulsar el model institucional de l'Escola en el marc de 

l'ecosistema de governança públic de Catalunya

▪ Establir un sistema integral de captació i reconeixement 

del talent de les administracions públiques catalanes 

▪ Establir un sistema integral d'aprenentatge i 

desenvolupament del talent de les administracions 

públiques catalanes 

▪ Articular i acompanyar la creació i la incorporació de 

coneixement en la gestió i les polítiques públiques
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Pla estratègic: calendari
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Pla estratègic: Línia estratègica 1

Impulsar el model institucional de l'Escola

▪ Impulsar l'aprovació de llei de l'EAPC i desplegar-ne 

l'àmbit normatiu general

▪ Implementar els nous elements institucionals de l'Escola 

▪ Implantar els elements estructurals de l'ambit Econòmic

▪ Implantar els elements estructurals de l'ambit RRHH

▪ Implantar els elements estructurals de l'ambit Qualitat i TIC

34 objectius operatius
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Comunitat

EAPC

Comunitats 

d’Aprenentatge

Comunitats de 

Pràctica

Anàlisi

Facilitació

Administració

Acadèmia

Empresa

Societat Civil

Gestió integral del talent
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Desenvolupament

del talent

Recursos 

d’aprenentatge i 

coneixement

Transformació 

de 

l’Administració 

Pública

Aprenentatge

Àmbit 

aprenentatge

Àmbit 

transformació

Formació 

reglada

Autoapre-

nentatge

Diagnosi de necessitats

Itinerari d’aprenentatge

Objectius d’aprenentatge

Gestió acadèmica

Model 

d’aprenentatge i 

desenvolupament

Gestió del 

coneixement
Recerca

Transferència

EAPC

Sistema

Gencat

Institucionalització 

(Llei)

Ecosistema

Públic Català

Àmbit vertebració 

de l’ecosistema
Àmbit selecció

Selecció

Marcs 

competencials

Acreditació

Borsa única



Pla estratègic: Línia estratègica 2

Sistema integral de captació i reconeixement del talent

▪ Establir el model dels marcs funcionals i dels perfils 

competencials per a la gestió del talent

▪ Dissenyar i implantar el sistema de captació i selecció

11 objectius operatius
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Pla estratègic: Línia estratègica 3

Sistema integral d'aprenentatge i desenvolupament

▪ Definir i desplegar les estratègies de desenvolupament 

professional que contribueixin a la millora de les capacitats 

professionals dels empleats públics.

▪ Desenvolupar i implantar el model d'aprenentatge i 

desenvolupament EAPC.

11 objectius operatius
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Model d’Aprenentatge i Desenvolupament
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APRENDER A
APRENDER

CAPA
APRENDIBILITAT

INTERROGACIÓN E
INVESTIGACIÓN

NIVELL 1 – ADQUISICIÓ
CONEXEMENT OBERT I APRENENTATGE 

AUTÒNOM

NIVELL 2 – APLICACIÓ
APRENENTATGE COL·LABORATIU I 

COMPETENCIAL

NIVELL 3 – TRANSFORMACIÓ
RECERCA I APRENENTATGE BASAT 

EN REPTES

3 NIVELLS D’APROFUNDIMENT

4
 C

A
P

A
S 

D
E 

D
IS

EÑ
O

5 ATRIBUTS BÀSICS DEL MODEL

INTEGRITAT
DIGITALITZACIÓ
INNOVACIÓ

X

PRINCIPIS RECTORS

COMPRENC

VULL

PUC

FAIG

MENTALIDAD DE 
CRECIMIENTO

AUTO-DIAGNÒSTIC

MATERIALES Y
RECURSOS

ACCÉS A 
XARXA D’ EXPERTS

CAPA
COMPROMÍS

CAPA
INSTRUMENTS

CAPA
ENTORN

CONSCIÈNCIA  
D’OPORTUNITATS

FORMACIÓ I
ITINERARIS D’APRENENTATGE

PROJECTES I 
DESENVOLUPAMENT

EXPERIMENTACIÓ I
PILOTATGE

GENERACIÓ DE
CONEIXEMENT EN XARXA

EXPLORACIÓ I
IDEACIÓ

Diseny original: Olga Herrero, Òscar Dalmau



Model d’Aprenentatge i Desenvolupament
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APRENDER A
APRENDER

CAPA
APRENDIBILITAT

INTERROGACIÓN E
INVESTIGACIÓN

NIVELL 1 – ADQUISICIÓ
CONEXEMENT OBERT I APRENENTATGE 

AUTÒNOM

NIVELL 2 – APLICACIÓ
APRENENTATGE COL·LABORATIU I 

COMPETENCIAL

NIVELL 3 – TRANSFORMACIÓ
RECERCA I APRENENTATGE BASAT 

EN REPTES

3 NIVELLS D’APROFUNDIMENT

4
 C

A
P

A
S 

D
E 

D
IS

EÑ
O

5 ATRIBUTS BÀSICS DEL MODEL

INTEGRITAT
DIGITALITZACIÓ
INNOVACIÓ

X

PRINCIPIS RECTORS

COMPRENC

VULL

PUC

FAIG

MENTALIDAD DE 
CRECIMIENTO

AUTO-DIAGNÒSTIC

MATERIALES Y
RECURSOS

ACCÉS A 
XARXA D’ EXPERTS

CAPA
COMPROMÍS

CAPA
INSTRUMENTS

CAPA
ENTORN

CONSCIÈNCIA  
D’OPORTUNITATS

FORMACIÓ I
ITINERARIS D’APRENENTATGE

PROJECTES I 
DESENVOLUPAMENT

EXPERIMENTACIÓ I
PILOTATGE

GENERACIÓ DE
CONEIXEMENT EN XARXA

EXPLORACIÓ I
IDEACIÓ

Diseny original: Olga Herrero, Òscar Dalmau

Recursos d’aprenentatge

en obert
2

Funcions de l’equip + perfils competencials dels membres1

Bancs de 

coneixement oberts
3

Comunitats 

d’aprenentatge
4 Comunitats

de pràctica
7

Mòduls formatius 

transversals
6

Itineraris 

formatius sectorials
5

Mentories10

Laboratori 

d’innovació
8

Prototipus

Nous formats
8

Comunitat oberta11



Pla estratègic: Línia estratègica 4

Articular la creació i incorporació de coneixement

▪ Impulsar la recerca i la innovació col·laboratives per 

transformar i millorar l'Administració i les polítiques 

públiques connectant les necessitats socials, els reptes de 

l'administració que han de donar-hi resposta amb les  

línies d'investigació i la recerca acadèmica.

▪ Incidir en l'agenda pública mitjançant la generació de 

coneixement

▪ Articular la transferència de coneixement 

9 objectius operatius
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Canvi de model: de la formació a la gestió del coneixement

▪ “Necessitem fer un curs” →

▪ Quin perfil funcional

▪ Quin marc competencial

▪ Quin desenvolupament curricular

▪ Quina metodologia, quins instruments

▪ Quina innovació, recerca

▪ “Això què és / a qui li toca” →

▪ Quines peces tenim

▪ Per on comencem

▪ Com quantifiquem persones, temps, diners

▪ Responsabilitats, dins i fora l’Escola 
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Avantprojecte de Llei de l’Escola 

d’Administració Pública de Catalunya



Visió i Missió

Visió

L’Escola és eix vertebrador de l’Ecosistema de Governança 

Pública de Catalunya i contribueix activament al seu disseny, 

implantació i avaluació.

Missió

L’Escola articula, promou i produeix recerca, anàlisi, serveis i 

productes relatius al reconeixement, captació i desenvolupament 

del talent; la formació i l’aprenentatge; i l’organització de les 

institucions en l’àmbit de la governança pública; per aconseguir 

una Administració Pública catalana al servei del ciutadà, 

professionalitzada, innovadora, íntegra i eficient.
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Nou model 

d’Administració Pública

L’Ecosistema de 

Governança Pública

Nou model d’estat

L’estat com a 

plataforma

Nou model d’Escola

Dissenya

Articula

Avalua



Selecció: funcionament
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Escola 

d’Administració

Pública de 

Catalunya

Avaluació i acreditació

Carrera professional

Sistema d’Administració 

Pública de Catalunya

Unitat de Direcció Pública de Catalunya

Unitat de provisió de llocs de treball

pel sistema públic català

Contractes programa

Selecció

Processos de Selecció

Borsa de seleccionats

▪ Unicitat del Sistema d’Administració Pública de Catalunya

▪ Carrera professional pels cossos generals

▪ Marcs competencials, funcionals i curriculars

▪ Oficina de provisió de llocs de treball

▪ Procés selectiu integrat

▪ Borsa de treball



Aprenentatge i formació: funcionament
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Escola 

d’Administració

Pública de 

Catalunya Marcs competencials, funcionals i curriculars

Model d’aprenentatge i desenvolupament Xarxa de Centres per 

l’Aprenentatge i el 

desenvolupament a Administració 

Pública de Catalunya

Estratègia d’aprenentatge i desenvolupament de les 

Administracions públiques de Catalunya

Pla general d’aprenentatge i desenvolupament de les 

Administracions públiques de Catalunya

Contractes programa

Accions d’aprenentatge i desenvolupament

▪ Carrera professional dels cossos i àmbits no especialitzats

▪ Marcs competencials, funcionals i curriculars

▪ Model d’aprenentatge i formació: es posa a disposició del sistema

▪ Estratègia d’aprenentatge i desenvolupament a llarg termini (p.ex. 5 anys)

▪ Plans generals d’aprenentatge i desenvolupament (anuals)

▪ Activitat regulada per contractes programa



Recerca i desenvolupament: funcionament

29

Laboratori de Governança Pública

Projectes

Pla general d’aprenentatge i formació de les 

Administracions públiques de Catalunya

Estratègia d’aprenentatge i formació de les 

Administracions públiques de Catalunya

Sistema d’Administració 

Pública de Catalunya

Escola 

d’Administració

Pública de 

Catalunya Model de desenvolupament i transferència

Model de recerca i d’innovació
Ecosistema de recerca de 

Catalunya

▪ Laboratori de Governança Pública

▪ Model de recerca i innovació: es posa a disposició del sistema

▪ Model de desenvolupament i transferència: es posa a disposició del sistema

▪ Activitat organitzada per projectes



Governança

30

Escola 

d’Administració

Pública de 

Catalunya

Direcció

Consell Rector

Generalitat de Catalunya; 

diputacions i entitats municipalistes; 

organitzacions sindicals;

universitats; col·legis professionals

Consell assessor per l’aprenentatge i 

el desenvolupament

Contractes programa

Comissions paritàries

Comissió de seguiment dels 

contractes programa / responsables 

de selecció/formació/recerca

Xarxa per l’Aprenentatge i el 

Desenvolupament a l’Administració 

Pública de Catalunya

Estratègia i programes 

d’aprenentatge i 

desenvolupament

Comissió Tècnica 

de la Funció Pública 

de la Generalitat de 

Catalunya, CIAP, 

CIGO

ISPC, CEJFE, CFEA, 

Ivàlua

Servei d’Ocupació 

de Catalunya, 

Agència de 

Formació 

Professional, 

òrgans de formació 

d’Educació i Salut 

▪ Es manté la naturalesa jurídica

▪ Consell rector més executiu i centrat en la planificació estratègica i la política de gestió del talent

▪ Consell assessor en matèria d’aprenentatge i recerca

▪ Comissions de seguiment dels contractes programa per l’activitat quotidiana
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