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Introducció

De què parlarem avui

• Definició de competència i context
• El perquè i el com dels diccionaris i marcs competencials
• El Diccionari de competències dels càrrecs de comandaments i llocs de 

responsable de la Generalitat de Catalunya/Els àmbits funcionals
• El Marc competencial de la funció directiva i el Pla de desenvolupament 

directiu
• El Marc competencial del treball col·laboratiu en recerca i innovació. 

Les competències dels equips d’alt rendiment.
• El Marc competencial del perfil innovador a les administracions 

públiques. El Pla de desenvolupament de la cultura de la innovació i 
l’Ecosistema d’innovació de l’EAPC.
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Competències i Gestió del Talent

Concepte de competència
(Solé, Vilert i Hernàndez, 2003)

✓ Conjunt de comportaments observables que donen com a resultat una 
execució professional excel·lent en un lloc de treball i en una organització 
concreta. Aquests comportament són fruit del funcionament integrat de:
• Coneixements conceptuals (SABER)
• Domini de procediments o tècniques, habilitats (SABER FER)
• Actituds  (SABER ESTAR)
• Motivació (VOLER FER)
• Trets de personalitat (SER)

• Concepte multidimensional, complexitat 
• Les competències s’aprenen i es poden entrenar

Origen del terme competència
✓ David McClelland el 1973, predicció del rendiment laboral
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L’experiència de l’Escola

El per què i com
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Diccionari de competències dels càrrecs de comandament 
i llocs singulars de la Generalitat de Catalunya

•Orientació a la ciutadania

•Comunicació, persuasió i 
influència

•Compromís amb el servei públic 
i l’organització

•Actualització professional i 
millora contínua

•Flexibilitat i gestió del canvi

•Treball en equip i treball en 
xarxa

•Direcció i desenvolupament  
de persones

•Planificació i organització

•Orientació a resultats i a qualitat

•Anàlisi de problema i presa de 
decisions

•Visió estratègica

Gestió de la 
unitat

Lideratge de 
persones

Influència i 
relació

Autogestió 
personal

DLTs
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Marc professional de la funció directiva a 
les administracions públiques

•Lideratge

•Direcció de persones

•Treball en equip i en xarxa

•Comunicació interna

•Comunicació externa

•Negociació

•Identificació amb 
l’organització i el servei 
públic

•Integritat

•Planificació i organització 

•Orientació a resultats

•Orientació a la qualitat

•Orientació a la ciutadania

•Innovació i gestió del 
canvi

•Competència digital

•Actualització professional

•Visió estratègica

•Capacitat analítica

•Presa de decisions

Personals Funcionals

RelacionalsÈtiques
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Marc professional de la funció directiva a 
les administracions públiques

✓Pla de desenvolupament directiu: 

9 mòduls basats en les funcions de la 
direcció

AUTOAVALUACIÓ
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Marc competencial per al treball 
col·laboratiu en recerca i innovació

Subvencions a 
recerca 
d’interès 
acadèmic

Recerca 
per a la 
presa de 
decisions

Recerca per 
resoldre reptes 
socials

Impacte 
social

Valor 
públic

Antecedents
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Marc competencial per al treball 
col·laboratiu en recerca i innovació
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Marc competencial del perfil innovador a 
les administracions públiques
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Pla de desenvolupament de la cultura de la 
innovació a les administracions públiques

✓ Autoavaluació (pendent de construcció)

https://eapc.gencat.cat/ca/innovacio/pla-per-al-desenvolupament-de-la-cultura-de-la-innovacio-a-les-administracions-publiques/espai-de-coneixement/
https://youtu.be/ty7s9nRT6l4
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Ecosistema d’innovació de l’EAPC
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Moltes gràcies!
eapc.gencat.cat

• Pla de desenvolupament directiu
• Pla per al desenvolupament de la cultura de la innovació a les administracions

públiques
• Recerca EAPC
• Col·lecció Eines per als Recursos Humans

Contacte: directiva.eapc@gencat.cat

https://eapc.gencat.cat/ca/inici
mailto:directiva.eapc@gencat.cat
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