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Presentació de Mercè Sala 
 
 
Mercè Sala comença fent una petita presentació sobre la Fundació per a la 
Motivació dels Recursos Humans: és una fundació, amb 5 anys de vida, que 
agrupa un conjunt d’organitzacions que intercanvien experiències en el camp 
dels Recursos Humans. En aquest camp, l’important és enfocar els problemes 
cap al futur (prevenció de riscos laborals, inversió en formació...) i el repte és 
aconseguir que el personal estigui motivat.  
 
La pàgina web de la Fundació per a la Motivació dels Recursos Humans difon 
materials sobre Recursos Humans, a més de potenciar la projecció exterior de 
la fundació. 
 
Fa un any, es va fer una sessió sobre els reptes dels Recursos Humans, que 
va anar molt bé. El sector públic va ressaltar les seves peculiaritats (per 
exemple, en el sector públic es percep molta demanda per treballar-hi). 
D’aquell dia, va sorgir la idea de reflexionar sobre el tema que avui ens ocupa. 
Francesc solà, gerent de la UPC, ens en farà una introducció, tot i que el més 
productiu és la xerrada posterior, les vostres idees. Això ho farem amb el 
METAPLAN. 
 
Ahir vaig llegir una frase a La Vanguardia de Charles Hardy que s’escau al 
nostre tema:  
“Si alguna vez le ofrecen un sueldazo increíble y montones de preciosos 
incentivos, desconfíe.” 
 
La conclusió és que la motivació no es limita al salari. 
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Presentació Francesc Solà: Costa tant 
gestionar els recursos humans des de les 

administracions? 
 
Francesc Solà, Director General de Fira 2000. Ex-Gerent de la UPC 
 
El títol d’aquesta xerrada és complicat “Costa tant gestionar els recursos 
humans des de les administracions?”. La primera resposta és “Uff!”, un sospir 
que expressa i resumeix les complicacions del tema. Si costa tant fer-ho, però, 
sovint es pot vincular a l’estat anímic. A Econòmiques, s’explica el “Caeteris 
paribus”, una mena d’hipòtesi sobre el comportament ideal del mercat, les 
empreses i els consumidors. El problema sembla ser el mateix en el nostre cas: 
si el govern legislés millor, si els sindicats no emprenyessin tant, si almenys es 
pogués acomiadar un treballador... Tot això són excuses. 
 
“Amb aquests bous hem de llaurar”. Les condicions són les que són. Gestionar 
els recursos humans des de les administracions és difícil, però aquest és el 
repte. 
 
Un concepte important: “La gestió és gestió de persones, tant a l’àmbit públic 
com al privat.” Qualsevol gestió és gestió de persones. La gestió de la 
tecnologia, per exemple, és més fàcil. Les organitzacions es caracteritzen per 
gestionar els qui en formen part. 
 
Tot i així, cal tenir en compte les singularitats del sector públic:  
 

1) Prestació del servei en règim de monopoli. 
2) Places, plantilles, RPT (Relación de Puestos de Trabajo).  
3) Manca d’incentius, en general. Prima l’antiguitat (triennis, sexennis...), no 

la competència.  
4) Sentit patrimonial del lloc de treball. 
5) Sistema singular de provisió de llocs. 
6) Lloc de treball de per vida. 
7) Flexibilitat baixa o nul·la. 
8) Ventall retributiu reduït. 
9) Retribucions baixes més elevades, retribucions elevades més baixes. 

 
Les singularitats del sector públic no s’acaben aquí, sinó que trobem més trets 
específics: 
 

- Rígid, poc flexible, massa homogeni. 
-  Les regles de joc a les AAPP no són prou conegudes (dintre i 

fora). 
- La gent no es vol moure. 
- Els propis treballadors fan el doble joc: Mantenir la norma, quan 

convé. Trencar-la quan queda curta. 
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El nivell d’implicació es mesura per la capacitat de relacionar el guany de la 
institució amb el propi guany (“Si la institució funciona, guanyo valor. Si la 
institució no funciona, no en guanyo.”) 
 
Una diferència fonamental entre el sector públic i el sector privat és el 
percentatge de temps dedicat a:  

1) Atraure i retenir persones que generen major valor afegit a l’organització 
(en el sector públic, no es premia la bona feina).  

2) Gestionar i resoldre (o dissoldre) conflictes (aquí sí que la pública hi 
dedica temps). Un concepte important que cal tenir en compte per 
valorar aquests percentatges: “L’èxit o el fracàs d’una organització 
depèn decisivament de la seva capacitat en atraure i retenir a persones 
compromeses.” 

 
Algunes preguntes: Estem atraient a les persones adequades? Les estem 
retenint? Promovem el seu desenvolupament? Fomentem la innovació i el 
reconeixement? 
 
Un gran avantatge del sector públic, que s’explota poc de cara endins, és la 
seva funció social. En efecte, les Administracions Públiques projectem: 1) 
Imatge de servei públic. 2) Utilitat pel ciutadà, client, usuari... 3) Impostos ben 
invertits. 
 
L’error massa estès és que aquests valors es projecten més cap a fora, que no 
pas cap a endins. Els treballadors no s’identifiquen en l’àmbit internen amb els 
valors que projecta l’administració, no es motiven en la seva funció social. Els 
500 aspirants a conserge no volen entrar pels valors que representa la 
institució pública. En canvi, l’empresa privada sí que sap vendre de cara endins 
els valors de l’empresa, que, de fet, són menys atractius que els del sector 
públic (al cap i ala fi, la funció d’una empresa es pot reduir a vendre més i més 
impressores). 
 
Heus aquí un fragment d’Alicia en el País de las Maravillas de Lewis Carrol: 
 

Alicia: “¿Me podría decir que camino puedo tomar desde aquí?” 
Gato Cheshire: “Eso depende en buena manera de adónde quieres ir” 
Alicia: “No me importa mucho adónde” 
Gato Cheshire:“Entonces, no importa mucho que camino tomes” 

 
Conclusió: La institució ha de tenir clar els seus objectius per definir la política 
de RRHH a partir d’aquests objectius.  
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Convertir les bones intencions en resultats 
 
Aquí tenim dues frases que ens ajudaran a exemplificar el que volem explicar: 
 
“Les organitzacions sense ànim de lucre serveixen una bona causa i sovint això 
serveix d’excusa per no exigir resultats”  
“Les bones intencions només pavimenten el camí de l’infern” Peter Drucker 
 
Massa sovint el valor d’allò públic acaba confonent, i paralitza l’avaluació de la 
feina feta des del sector públic. S’ha de poder mesurar la gestió d’allò públic. 
 
Els departaments de Recursos Humans se sostenen amb tres potes:  

1) Administració de Personal. 2) Disseny i implantació de polítiques.  
2) Relacions Laborals. 

 
Primer, només es feien les nòmines (Administració de Personal), després, per 
gestionar els conflictes, ens vam inventar el departament de Relacions Laborals 
(en el qual, com més gent s’hi dedica, més conflictes té l’empresa. Broma.). 
Finalment, vam dedicar una gent a pensar i dissenyar polítiques de Recursos 
Humans: gent que interpretés el BOE, que elaborés plans estratègics... La pota 
del Disseny és important, és el futur.  
 
 
Algunes experiències a la UPC 
 
Tots fem coses en la nostra organització. Si ens veiéssim més sovint, ni que 
sigui per pujar la moral, tots podríeu fer llistats d’experiències de disseny de 
Recursos Humans dins el marc constret en què ens movem. 
 
 
A nivell institucional 
A la UPC, hem dissenyat algunes polítiques a nivell institucional, en el marc 
d’una gestió del canvi, amb unes funcions concretes:  
 

1) Pla estratègic (per potenciar liderats). 
2) Contractes-programa, interns i externs (per aconseguir més implicació i 

responsabilitat). 
3) Gestió de la qualitat (Accountability) 
4) Plans sectorials (per obtenir impacte social) 

 
A la universitat, objectius com els de potenciar liderats o aconseguir més 
implicació, a vegades es presenten difícils ja que el cap de departament 
assumeix el seu càrrec de la següent manera “Sóc el col·lega escollit pels 
meus col·legues per dirigir el departament”. Això són excuses. A l’administració 
pública, sovint ens topem amb un doble joc treballador/ciutadà segons les 
conveniències.  
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A nivell de RH 

1) El canvi de rol d’administrador a gestor és fonamental. Representa la 
diferència entre el passat i l’horitzó de futur. 

2) A la UPC, hem estat pioners en l’avaluació personal i per unitat, tot i 
que és un tema complicat a l’administració, per manca de costum. 

3) Hem procurat millorar els processos de selecció, buscant el just 
equilibri entre el BOE (i les exigències jurídiques) i el que seria 
desitjable. Sense aquest esforç, a vegades sembla que el més important 
és que no t’impugnin el procés, més que no pas si el procés ha resultat 
beneficiós per a l’organització. Aquests nous processos de selecció 
inclouen entrevistes, qüestionaris de competències, validació 
d’experiència, exercicis relacionats amb el que s’ha de fer... 

4) Noves estructures organitzatives: NEO, Gabinets, Serveis... Anar 
canviant el RTP (Relación de Puestos de Trabajo). 

5) Desaparició gradual de categories desfasades, com, per exemple, el 
conserge que es dedicava a esborrar la pissarra. 

6) Coaching, monitoring, és a dir, formació, incentivació... 
 
Altres iniciatives a nivell de Recursos Humans que mereixen ser esmentades: 
Formació per a la Direcció (també als polítics); La carta de compromís (per 
als caps); Processos d’oposició: perfils específics; Laboralització gradual... 
 
 
La norma per la gestió de les persones: el sentit comú 

A) Saber el que intentem fer. 
B) Sempre hi ha una seqüència d’esdeveniments. 
C) Les coses no es fan si ningú les fa (és allò tan repetit a les reunions del 

“farem”, però que al final ningú se n’encarrega) 
D) Les coses mai surten com s’esperava (cal cercar camins paral·lels i no 

abandonar-se a un perfeccionisme paralitzant) 
E) Les coses són o no són (cal evitar les excuses). 
F) Les coses s’han de veure des del punt de vista dels altres (el més 

important és saber posar-se a la pell dels altres). 
(vegeu Fergus O’Connell, “Sencillamente Genial. El sentido común de los 
negocios”) 
 
 
Què fer? 
Hem de dissenyar un pla, tenint en compte els recursos (humans, físics, 
econòmics...) de què disposem. Encara que sigui evident, ho hem de recordar. 
 
El disseny de política i estratègia (el pla) ha d’anar precedit d’una sèrie de 
preguntes: Sabem a quin “negoci” ens dediquem? A qui va dirigit? Què se 
n’espera de nosaltres? 
 
Una altra tasca important és la de “comercialitzar” els productes i serveis 
que oferim. Per aconseguir-ho, haurem d’harmonitzar les expectatives i 
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demandes de l’exterior amb els serveis que estem oferint, així com mantenir 
una bona comunicació, tant a dintre com a fora. 
 
 
Algunes receptes (per a la discussió) 
Estructurar l’organització al voltant de la política i l’estratègia (allò que vincula 
les persones a l’organització és si són capaços de fer entendre i estructurar una 
estratègia).  La creació de valor públic, un element fonamental per millorar els 
processos d’implicació i identificació de la nostra gent (el valor públic ens 
suposa un avantatge, però, tot i així, costa de compartir) 
 
No deixis que els que treballin a l’organització central es quedin sempre allà 
(cal anar a primera línia de trinxera). Posar-te sempre a la pell del client o 
ciutadà (lligat amb l’anterior). 
 
Estructurar l’organització a partir de la informació i la comunicació, i no al 
voltant de la jerarquia 
 
Prendre riscos, transgredir la norma, vorejar la llei. 
 
 
I per acabar, una frase... 

 
“En perpetuo estado de fricción es como se encienden las cerillas” 

 
    Manifiesto Furero 

 
 
 
DEBAT POSTERIOR 
 
La primera intervenció és una pregunta sobre en què consisteix la “carta de 
compromís”. Solà respon definint aquesta iniciativa com un intent de reflectir el 
compromís entre les dues parts (al marge de la RPT, Relación de Puestos de 
Trabajo), les expectatives mútues entre treballadors i direcció. Són susceptibles 
de canvis i evolucions. 
 
La segona intervenció tracta sobre una experiència pròpia. Ressalta, a partir 
d’una anècdota sobre la possibilitat de cobrar unes hores de més, la necessitat 
de prendre consciència sobre la funció social de l’empresa pública, en aquest 
cas d’una universitat. Subratlla aquesta necessitat des de la constatació que, 
actualment, sembla haver-se oblidat el valor social de l’administració pública. 
 
La intervenció següent se centra en la comunicació interna. Se citen 
experiències com les bústies de suggeriments, grups de treball... Tot i els 
esforços, les enquestes reflectien una desmoralització general. Es considera un 
tema pendent, que encara no ha estat resolt de manera satisfactòria. 
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L’última intervenció comença amb la coneguda frase “El sentit comú és el 
menys comú de tots els sentits.” És imprescindible establir una vinculació entre 
tots els membres. Què és el que volen? Si sabem el que volen, podrem 
precisar amb més facilitat els valors de l’empresa. A la UPC, el pla estratègic 
també es va pensar cap a baix, cap a tots els treballadors, tot i que al principi 
es va fer des de dalt. 


