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POLÍTICA DE GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT DE PERSONES 
 

Les persones, capital humà i element competitiu de les organitzacions, 
requereixen la generació de polítiques de gestió i desenvolupament de 
persones com a valor estratègic. Aquestes polítiques tenen com a objectiu 
principal analitzar i potenciar el desenvolupament holístic dels professionals i 
les professionals basat en competències, gestionar el talent individual i, a la 
vegada, generar una visió compartida conseqüent amb la missió i els valors de 
Fupar. 
 
Per fer-ho, cal definir l’itinerari de la persona durant la seva estada a 
l’entitat, garantint que l’acció professional que desenvolupa, de manera directa 
o indirecta vers les persones amb discapacitat i les seves famílies, es defineixi 
com a innovadora, creativa, eficaç, eficient, compromesa i coherent amb 
el Pla estratègic i la cultura corporativa de l’organització. 
 
Així doncs, les accions vinculades a la Política de gestió i desenvolupament de 
persones de Fupar es desenvolupen en diferents fases de l’itinerari 
anteriorment descrit: 

 Contextualització: descrivint 
o Missió, visió i valors  
o Planificació estratègica  
o Sistema de lideratge  
o Política de qualitat  
o Pla d’igualtat d’oportunitats i no discriminació  

 Definició: identificant 
o Descripció de llocs de treball - Perfils professionals clau sobre la base 

de competències 
o Estratègies de captació 
o Procediments de selecció 

 Incorporació: definint 
o Accions orientades a la gestió del compromís 
o Procés d’acollida a l’entitat 

 
 Desenvolupament: definint 

o Polítiques de formació i creació de coneixement 
o Sistema de protecció i cura de la salut, benestar i seguretat personal 
o Procés de comunicació interna i gestió del coneixement  
o Sistema de participació i fidelització 
o Estratègia d’autoavaluació i heteroavaluació de l’excel·lència 

professional contínua  
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o Estructura de voluntariat corporatiu 

 
 

o Sistema de conciliació i equilibri professional - personal 

 Reconeixement: sistematitzant 
o Polítiques de retribució salarial  
o Accions de reconeixement  
o Sistemes de flexibilitat i promoció  

 Desvinculació: definint 
o Polítiques de sortida i comiat de persones  

 
Aquestes fases queden vinculades per altres elements de caràcter transversal 
que han de fer-se explícits amb l’objectiu d’evidenciar i garantir la identificació 
de les persones amb la cultura de la Fundació. 

 

Aquests elements transversals es relacionen amb el compromís de 
l’organització de vetllar perquè totes les persones coneguin i comparteixin el 
projecte, estiguin orientades, motivades i integrades en l’organització, 
compromeses amb els seus valors explícits i satisfetes en el lloc de treball, 
i mantinguin una relació de respecte i cooperació entre companys/es i altres 
figures participants, com ara el voluntariat. Per això es potencia un model de 
gestió basat en quatre eixos: 
 
Liderar l’organització 

 Tenir un estil de direcció coherent amb els valors i objectius establerts.  

 Aconseguir que tota la plantilla es comprometi amb els objectius i valors.  

 Vetllar perquè tothom tingui una actitud positiva. 

 Fomentar la participació en cercles de qualitat, comissions de treball i 
esdeveniments socials que s’organitzin.  

 
Integrar 

 Incorporar i retenir les persones treballadores més qualificades i més 
adequades en cada moment, segons les necessitats estratègiques.  

 Garantir la formació inicial i vetllar per una bona acollida de les persones de 
nova incorporació. 

 
Desenvolupar 

 Establir els plans de formació segons les línies estratègiques per a fomentar 
l’adquisició de coneixements i habilitats que contribueixin al desenvolupament 
d’aquestes línies. 

 
Reconèixer 

 Mobilitzar i motivar les persones cap a l’assoliment dels objectius i la 
consecució de la missió, a través d’un clima que faciliti el bon acompliment i les 
millors condicions possibles de qualitat del treball i de vida laboral. 

 Davant de necessitats per a cobrir un lloc de treball vacant es potenciarà la 
mobilitat horitzontal (polivalència) i la mobilitat vertical (promoció) tot valorant 
les competències dels professionals de la plantilla. Altrament s’iniciarà un 
procés de selecció externa. 
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