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Projecte de Desenvolupament Organitzatiu
1. Antecedents: Implicacions organitzatives del Pla Estratègic
●

La implementació del Pla Estratègic de Prodeca 2019-20 comporta la necessitat de desenvolupar l'estructura organitzativa de la companyia per a
respondre als objectius i línies d’actuació del Pla:

ÀREES ESTRATÈGIQUES D'ACTUACIÓ PRODECA 2019-20

REQUERIMENTS ORGANITZATIUS A COBRIR

•
MERCAT:
Orientació a
Client

•

•
EMPRESA:
Optimitzar el
Rendiment

•
•

•
•
EQUIP:
Maximitzar el
Compromís

•

Especialització: Major coneixement de les necessitats del
client i innovació per aportar més valor.
Accessibilitat: Organització configurada per afavorir la
interacció amb els seus clients (claredat en la definició
d'interlocutors, proximitat).

Dimensió ajustada: El context econòmic de l'administració
pública implica contenció de la dimensió organitzativa.
Eficiència: Gestió de processos i projectes optimitzada per
aconseguir el màxim rendiment i qualitat amb el mínimcost.
Agilitat: Minimitzar el nombre d'àrees i nivells per afavorir un
funcionament ràpid.

Direcció centrada en aportar valor: No en la jerarquia.
Posicions amb potencial: Definint les seves responsabilitats
amb claredat i assignant un contingut atractiu i que a més la
persona pugui ampliar (afavorint el seu desenvolupament
professional).
Compensació atractiva: Concepció global i individualitzada
de l'experiència de l'equip de professionals de Prodeca i
compromís de millora contínua.
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Projecte de Desenvolupament Organitzatiu
1. Antecedents: Situació de l'organització
●

El plantejament organitzatiu definit per Prodeca al desembre de 2013 presenta limitacions importants per desenvolupar el Pla Estratègic 2019-20:

•

ORIENTACIÓ A FUNCIONS, NO A CLIENTS, limitant
l'especialització en les seves necessitats específiques i per
tant la capacitat d'aportar-los valor afegit diferencial.

•

COMPLEXITAT I BAIXA EFICIÈNCIA ORGANITZATIVA,
tant per l'elevat nombre d'àrees com pel de nivells -sobretot
tenint en compte la mida de l'organització-, el que fa que les
mateixes persones intervinguin en diverses àrees, de
manera que el nivell de desenvolupament funcional de cada
àrea i nivell sigui baix i eficientment millorable.

•

ASSIGNACIÓ POC CLARA DE RESPONSABILITATS:
Existència d'un segon nivell directiu per sobre de les àrees
però sense responsabilitat directa en elles. A més, la resta
de responsables d'àrea tenen membres de l'equip
compartits amb altres responsables, el que dificulta
l’operativa organitzativa.

•

DIFICULTATS DE COORDINACIÓ AL SER POC VIABLE
LA CREACIÓ DE FÒRUMS DE DIRECCIÓ: El nombre de
reports directes a Direcció (9) que haurien de formar part del
Comitè de Direcció és molt alt en relació al total del conjunt
de professionals de l'organització.

•

UTILITZACIÓ DE GRUPS PROFESSIONALS NO
RECOLLITS EN EL CONVENI COL·LECTIU DE TREBALL
DEL SECTOR D'OFICINES I DESPATXOS DE
CATALUNYA PER ALS ANYS 2017 I 2018 SUBSCRIT EN
DATA 24 DE JULIOL DE 2017: Per alguns llocs de treball el
grup professional assignat no està adequat al Conveni que
s’aplica a Prodeca.
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Projecte de Desenvolupament Organitzatiu
2. Nou disseny organitzatiu: Àrees funcionals a potenciar
●

Un dels elements clau de cara a definir un nou disseny organitzatiu per Prodeca és decidir el criteri d'ordenació de l'Àrea de Gestió de Projectes,
que exerceix un paper de veritable múscul motor de l'activitat de la companyia. En aquest sentit s'han valorat els avantatges i desavantatges de 3
possibles criteris organitzatius:
ORDENACIÓ PER ZONES GEOGRÀFIQUES DE
DESTINACIÓ

ORDENACIÓ PER ACTIVITATS / PROJECTES

Implicacions
per a les
empreses del
sector

Implicacions per
a l'estratègia de
Prodeca

•

Múltiples interlocutors.

•

Múltiples interlocutors.

•

Reducció del nombre d'interlocutors.

•

Especialització en l'activitat / projecte no en les
necessitats del client.

•

Especialització en la zona geogràfica no en les
necessitats del client.

•

Especialització en les necessitats del client.

•

Baixa percepció del valor afegit que aporta
Prodeca.

•

Possible millora de la percepció del valor afegit que
aporta Prodeca.

Màxim potencial de millora de la percepció de valor
afegit que aporta Prodeca: creació de Plans
Sectorials.

•

Atenció a delegacions internacionals.

•

•

Dificultats per anar més enllà de la percepció
reduccionista de Prodeca = Fires.

•

Es reforça la percepció de Prodeca =
Internacionalització.

•

Es reforça la dinàmica i percepció de Prodeca com
a referent en competitivitat i internacionalització i
que s’ajusta a les necessitats del sector.

•

Gestió més fàcil dels projectes.

•

Desenvolupament professional molt limitat.

Gestió més complexa dels projectes a l’hora de
conciliar amb una especialització per zona
geogràfica.

•

•

Gestió més complexa dels projectes més
transversals a l’hora de conciliar-los amb una
especialització per sector.

•

Desenvolupament professional més gran.

•

•

Baixa diferenciació de la posició en relació a
d'altres agents dinamitzadors que s'especialitzen
d'aquesta manera.

Desenvolupament professional màxim i més
ocupabilitat.

•

Màxima diferenciació i aportació de valor en relació
a d'altres agents dinamitzadors que no
s'especialitzen d'aquesta manera.

ES DESCARTA AQUESTA OPCIÓ.

•

CREACIÓ DE L'ÀREA DE SOLUCIONS
SECTORIALS amb una estructura organitzativa
capaç de donar suport específic a cada un dels
sectors.

Implicacions
per a l'equip de
Prodeca

•

CONCLUSIÓ

ORDENACIÓ PER SECTORS D'ACTIVITAT

ES DESCARTA AQUESTA OPCIÓ.

•

-

-

Sectors en els quals Prodeca ha centrat
tradicionalment el seu focus d'actuació: Carn,
Fruita i Horta, Vi i Cava.
Reforç de la cobertura a altres sectors clau:
Fine Food, Oli Vegetal, Peix, Gastronomia.
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2. Nou disseny organitzatiu: Àrees funcionals a potenciar
●

Més enllà de la gestió de projectes, hi ha altres àrees de Prodeca que, per fer front als reptes que planteja el Pla Estratègic, ocupen un paper clau i
han de ser reforçades:

CONEIXEMENT I ESTRATÈGIA
Implicacions
per a les
empreses del
sector

•

És clau per tal que Prodeca aporti al client informació de valor per a la presa de
decisions assumint un sentit de "font d'informació de referència" per al seu sector.

COMUNICACIÓ CORPORATIVA I SECTORIAL
•

El seu paper és clau perquè les empreses del Sector Agroalimentari coneguin i
puguin aprofitar les actuacions de Prodeca.

•

A més l'àrea ha d'assumir el repte de potenciar la imatge del propi Sector
Agroalimentari a Catalunya i el món.

Implicacions
per a
l'estratègia de
Prodeca

•

El seu paper és clau perquè Prodeca disposi internament de la informació
necessària per fonamentar la seva activitat amb criteris tècnics i objectius de
coneixement de mercat (tendències de consum, canals de distribució, etc.).

•

El seu paper és clau per tal que Prodeca aporti visibilitat de les seves actuacions
de cara a les empreses del sector agroalimentari, dins l'àmbit públic i davant la
societat en general.

Implicacions
per a l'equip de
Prodeca

•

La seva aportació és clau per al desenvolupament professional de tot l'equip en
afavorir la professionalització en la gestió.

•

Augmenta la capacitat d'impacte de la companyia, el que incentiva el
desenvolupament i l'atracció de talent.

•

REORIENTACIÓ DE L'ÀREA: De “Recerca” a funcionar com a “Àrea de
Coneixement i Estratègia”, encarregada d'aportar el coneixement necessari per a
la presa de decisions de Prodeca i de les empreses del sector.

•

REORIENTACIÓ DE L'ÀREA: Incloent una gestió estratègica de la imatge de la
marca de Prodeca i del sector agroalimentari en general.

•

DESENVOLUPAMENT FUNCIONAL: Posada en marxa d'un Pla per a l'àrea que
desenvolupi els projectes establerts en el seu àmbit en el Pla Estratègic.

•

DESENVOLUPAMENT FUNCIONAL: Posada en marxa d'un Pla per a l'àrea que
desenvolupi els projectes establerts en el seu àmbit en el Pla Estratègic.

CONCLUSIÓ
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2. Nou disseny organitzatiu: Àrees funcionals descartades
●

Altres àrees funcionals que s'ha valorat desenvolupar de cara al nou plantejament organitzatiu són Comercial, Innovació i Relacions Institucionals. A
continuació s'aporten els arguments que justifiquen haver-ho descartat:

COMERCIAL

Implicacions
per a les
empreses del
sector

Implicacions
per a
l'estratègia de
Prodeca

Implicacions
per a l'equip de
Prodeca

CONCLUSIÓ

INNOVACIÓ

RELACIONS INSTITUCIONALS

•

Tenir un interlocutor 100% dedicat a la interacció de
Prodeca amb el client.

•

Les empreses del sector agroalimentari necessiten
/ valoren l’aportació externa en termes d'innovació.

•

El sector agroalimentari necessita una major
coordinació dels agents que aporten suport.

•

D'altra banda, si l'interlocutor no és l'encarregat de
realitzar els projectes es converteix en un mediador
que no aporta valor al client.

•

Per al client la clau de la innovació és que
respongui a les seves necessitats, el que es limita
si es realitza amb un enfocament multisectorial.

•

Per a les empreses, que Prodeca es coordini amb
altres organismes és una condició que es
pressuposa i que no li aporta valor diferencial.

•

Major facilitat per a la gestió de projectes, alliberant a
l'Àrea de Solucions Sectorials de dedicar temps al
contacte amb el sector.

•

•

Major facilitat per a la gestió de projectes, alliberant
a l'Àrea de Solucions Sectorials de dedicar temps a
les relacions institucionals.

•

L'estratègia de Prodeca exigeix maximitzar el valor
aportat a les empreses per tal que siguin aquestes
qui demanin els seus serveis, el que treu rellevància
estratègica a "vendre" els serveis de Prodeca.

Major focus en innovació i oportunitat de
diferenciació: no hi ha àrees d'innovació en el
sector públic i l'estratègia de Prodeca implica una
forta gestió del canvi.

•

•

Una àrea d'innovació crea una fractura entre àrees
amb gestió rutinària i una altra dedicada al canvi, i
implica més estructura i menys agilitat.

Major facilitat per aconseguir l'objectiu estratègic
d'oferir una "finestreta de referència" al sector.

•

Tenir una àrea dedicada a relacions institucionals
allunya Solucions de l’àmbit institucional, i implica
més estructura i menys agilitat.

•

Tenir una Àrea Comercial allunya Solucions del
sector i implica més estructura i menys agilitat.

•

Desenvolupament professional limitat tant per a
l'Àrea Comercial que es crearia (seria un mer
transmissor) com per Solucions Sectorials (que perd
contacte amb el client).

•

Desenvolupament professional limitat tant per a
l’Àrea d’Innovació (sense contacte directe amb la
gestió de projectes) com per Solucions Sectorials
(desvinculada de la gestió del canvi).

•

Desenvolupament professional limitat tant per a
l'Àrea de Relacions Institucionals que es crearia
(seria un mer transmissor) com per Solucions
Sectorials (que perd contacte amb altres agents).

•

NO DESENVOLUPAR UNA ÀREA FUNCIONAL
ESPECÍFICA.

•

NO DESENVOLUPAR UNA ÀREA FUNCIONAL
ESPECÍFICA.

•

NO DESENVOLUPAR UNA ÀREA FUNCIONAL
ESPECÍFICA.

•

INTEGRAR LA FUNCIÓ COMERCIAL DINS L'ÀREA
DE SOLUCIONS SECTORIALS.

•

INTEGRAR LA FUNCIÓ D'INNOVACIÓ A L'ÀREA
DE SOLUCIONS SECTORIALS.

•

INTEGRAR LA FUNCIÓ DE RR.
INSTITUCIONALS A LES ÀREES DE
CONEIXEMENT I ESTRATÈGIA, SOLUCIONS
SECTORIALS I DIRECCIÓ.

Pla Prodeca 2019-2020
Projecte Desenvolupament Organitzatiu
Pàg. 9

Projecte de Desenvolupament Organitzatiu
2. Nou disseny organitzatiu: Estructura d'àrees funcionals
●

D'acord amb tot l'anterior, per complir amb els objectius establerts en el Pla Estratègic es proposa que l'organització de Prodeca s'estructuri en 5
àrees funcionals diferenciades, amb les denominacions i objectius que s'indiquen a continuació.

ÀREA DE SERVEIS
CORPORATIUS

ÀREA DE DIRECCIÓ

•

•

Relació amb Conselleria,
Junta, Consell Adm. i
Consell Assessor de
Prodeca, Consell Catalá
d’Alimentació, i amb agents
del sector (associacions,
entitats, stakeholders nac. i
internac.)

•

Definir, d'acord amb els
anteriors interlocutors, els
plans d'actuació de Prodeca
(Pla Estratègic, Pla Anual,
etc.) i el model de gestió de
la companyia per fer-los
efectius, assegurant la seva
implementació i seguiment.

•

•

Coordinació de la resta
d'àrees de Prodeca amb el
marc de planificació i el
model de gestió definit.

•

Portaveu de la companyia en
els fòrums on hagi d'estar
representada.

Direcció

Proporcionar el suport
jurídic, d'administració,
gestió econòmica, TIC,
Transparència i de Recursos
Humans que és necessari
per al funcionament operatiu
de la resta d'àrees de la
companyia.
Assegurar que aquest
funcionament és coherent
amb les directrius jurídiques,
administratives de
transparència i laborals que li
correspon complir Prodeca.

Gestió Interna

ÀREA DE CONEIXEMENT I
ESTRATÈGIA

•

•

Proporcionar el coneixement
estratègic necessari del
sector agroalimentari que
permeti fonamentar l'activitat
de les àrees de Prodeca i de
les empreses del sector amb
l'objectiu de facilitar els
processos de presa de
decisió.
Per a això, s'encarregarà de
desenvolupar diferents
accions: informes sectors i
mercats, creació i
manteniment d'una eina finestra de referència en
competitivitat i
internacionalització del
sector agroalimentari, gestió
de consultes, difusió del
coneixement a través de
jornades, ponències,
formació, etc.,

Estratègia

ÀREA DE SOLUCIONS
SECTORIALS

•

Identificar necessitats pera
la competitivitat i la
internacionalització del
sector agroalimentari en el
seu conjunt i dels diferents
sub-sectors en particular.

•

Innovar i desenvolupar
solucions, planificar la seva
realització, executar-les en la
pràctica i mesurar el seu
impacte.

•

Interactuar amb el sector per
proposar les solucions i
coordinar l'activitat de
Prodeca.

Solucions

ÀREA DE COMUNICACIÓ
CORPORATIVA I SECTORIAL

•

Potenciar el coneixement de
Prodeca i les seves accions
per part del sector
agroalimentari català i de la
societat en general.

•

Contribuir al coneixement del
sector agroalimentari català
per part dels consumidors i
canals de distribució tant a
Catalunya com al món,
difonent una imatge positiva
que generi oportunitats per al
seu desenvolupament.

•

Per a això, s'encarregarà de
dur a terme diferents
accions: web, newsletters,
xarxes socials. relació amb
mitjans de comunicació,etc.

Comunicació
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Àrea de Solucions
SECTOR FINE FOOD
Àrea de Solucions
SECTOR VI I CAVA

Àrea de Solucions
SECTOR OLI VEG.

Àrea de Solucions
SECTOR FRUITA I
HORTALISSA

Àrea de Solucions
SECTOR PEIX

Àrea de Solucions
SECTOR
GASTRONOMÍA

Àrea de Solucions
SECTOR CARN

ÀREA DE
CONEIXEMENT I
ESTRATÈGIA

ÀREA DE SERVEIS
CORPORATIUS

Gestió per
Projectes

ÀREA DE SOLUCIONS
SECTORIALS

ÀREA DE
COMUNICACIÓ

ÀREA DE DIRECCIÓ

ORGANS DE GOVERN

Àrees funcionals /
Òrgans de nova creació
CONSELL ASSESOR

SECTOR
AGROALIMENTARI /
PAÍS
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2. Nou disseny organitzatiu: Gestió per projectes
●

Perquè el nou disseny organitzatiu aporti més valor a través d'un major nivell d'especialització de la gestió és imprescindible que la gestió per àrees
funcionals de Prodeca es combini amb una gestió transversal per projectes:

Identificació de projectes
transversals en els
processos de planificació
•

•

CONSOLIDACIÓ DELS
PROCESSOS DE
PLANIFICACIÓ en la
companyia, tant amb una
dimensió estratègica (2-3 anys)
com anual a nivell de companyia
i d'àrea funcional.
Es diferencien els PROJECTES
FUNCIONALS (el seu abast es
limita a una àrea funcional
concreta) dels PROJECTES
TRANSVERSALS (el seu abast
involucra diferents àrees
funcionals de Prodeca). En
qualsevol cas es requereix un
enfocament de Gestió per
Projectes.

Organització de projectes
transversals assignant un
equip de projecte
•

CAP DE PROJECT: Persona de
l'organització que reuneix les
millors condicions de
coneixement i disponibilitat per
liderar el projecte.

•

EQUIP DEL PROJECT:
Persones de l'organització que
reuneixen les millors condicions
de coneixement i disponibilitat
per dur a terme el projecte.

•

STAKEHOLDERS: Persones de
dins o fora de l'organització que
estan implicades en la
realització del projecte.

Gestió de projectes
transversals amb
metodologia específica
•

BRIEFING DEL PROJECTE:
Guió-proposta inicial dels
objectius generals i principals
característiques del projecte.

•

PLA DE PROJECTE: Definició
dels objectius generals i
específics, fases d'execució,
previsió de recursos necessaris,
responsables i mecanismes de
seguiment i control.

•

TRACKLOG DE GESTIÓ DEL
PROJECTE: Dinàmica de
seguiment i correccions.

•

INFORME DE TANCAMENT DE
PROJECTE: Resum de la gestió
del projectes i capitalització
d'aprenentatges.

•

ACCIONS DE MILLORA
CONTÍNUA: Desenvolupament
del model de gestió de
projectes.
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2. Nou disseny organitzatiu: Comitès interns de gestió
●

La nova configuració organitzativa també requereix per al seu funcionament efectiu del desenvolupament d'una sèrie de comitès interns de gestió en
els quals es coordini l'activitat de les diferents àrees funcionals i dels projectes:

COMITÈ
COMITÈ DE
DIRECCIÓ

COMITÈ DE
PROJECTES

INTEGRANTS
•

Direcció.

•

Responsables d'Àrea:
Serveis Corporatius.
Solucions
Sectorials.
Coneixement I
Estratègia.
Comunicació
Corporativa i
Sectorial.

•

Direcció.

•

Responsables d'Àrea:
Serveis Corporatius.
Solucions
Sectorials.
Coneixement I
Estratègia.
Comunicació.
Responsables de
Projecte

•

PROJECT
MEETING

•

Cap de Projecte

•

Equip del Project

•

Stakeholders (quan sigui
necessari)

OBJECTIU
Definir la direcció de la
companyia, fer
seguiment de l'activitat
i establir mesures per
corregir desviacions.

CONTINGUT
PRIMERA PART: Perspectiva global de la companyia:
•
Anàlisi de l'activitat realitzada.
Balanç quantitatiu: Indicadors clau gestió (KPI), compliment del pressupost.
Balanç qualitatiu de l'activitat realitzada.
•
Presentació, debat i aprovació proposta dels plans d'actuació Prodeca (estratègic, anual,
mensual).

FORMAT DEL MEETING
•

FREQÜÈNCIA: Mensual, quan els KPIs
del mes anterior estiguin tancats, i abans
del Comitè de Gestió de Projectes.

•

DURADA: Màxim 2h.

•

DOCUMENTACIÓ: Anàlisi de situació
(KPIs i diagnòstic) i plans d'actuació amb
perspectiva total companyia i àrees
funcionals.

•

FREQÜÈNCIA: Mensual, quan els
indicadors del mes anterior estiguin
tancats, i després del Comitè de Gestió
de Projectes.

•

DURADA: Màxim 2,5 h.

•

DOCUMENTACIÓ: Anàlisi de situació
(KPIs i diagnòstic) i plans d'actuació dels
projectes (nou model de seguiment de
projectes).

•

AMB CARÀCTER ORDINARI d'acord
amb el calendari que estableixi la
persona Cap de Project

•

AMB CARÀCTER EXTRAORDINARI en
funció de les necessitats que es
plantegen en el projecte.

SEGONA PART: Perspectiva dels àrees funcionals:
•
Anàlisi de l'activitat realitzada
Balanç quantitatiu: Indicadors clau gestió (KPI), compliment del pressupost.
Balanç qualitatiu de l'activitat realitzada.
•
Proposta, debat i aprovació dels plans d'actuació de les àrees (anual, mensual).
Fer seguiment dels
projectes definits en la
planificació i establir
mesures per corregir
desviacions.

PRIMERA PART (Màxim 0,5h): Comitè de Direcció + Tots els Responsables de Projectes.
•
Resum de la visió global dels projectes de l'empresa.
Balanç quantitatiu: Indicadors clau gestió (KPI), compliment del pressupost.
Balanç qualitatiu dels projectes.
SEGONA PART (Màxim 2h): Comitè de Direcció + Responsables de Projectes (intervenen
per torns de 20 min).
•
Anàlisi detallat dels projectes de cadascun dels responsables.
Balanç quantitatiu: Indicadors clau gestió (KPI), compliment del pressupost.
Balanç qualitatiu del projecte.

Alinear i comprometre
a les persones clau de
l'organització amb la
presa de decisions del
projecte.

•

•

Anàlisi de l'activitat del projecte
Balanç quantitatiu: Indicadors clau gestió (KPI)
Balanç qualitatiu de l'activitat realitzada
Proposta, debat i aprovació dels passos següents.
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Projecte de Desenvolupament Organitzatiu
3. Relació de llocs de treball: Organigrama 2018-19
●

A partir de tots els criteris exposats anteriorment, i especialment amb la finalitat d'afrontar els reptes establerts en el Pla Estratègic i d'adequar
totalment l'organització al Conveni Col·lectiu de Treball del Sector d‘Oficines i Despatxos de Catalunya per als anys 2017 i 2018 subscrit en data 24
de juliol de 2017, es planteja implementar l'estructura organitzativa següent:

ÀREA DIRECCIÓ GERÈNCIA
- Director/a Gerent(1)
- Tècnic/a de Direcció Gerènciai
Projectes Europeus(1)

ÀREA DE COMUNICACIÓ
CORPORATIVA I SECTORIAL
- Cap d’Àrea (1)
- Tècnic/a d’Àrea (1)

ÀREA DE CONEIXEMENT I
ESTRATÈGIA
- Cap d’Àrea(1)
- Tècnic/a d’Àrea (1)

ÀREA DE SERVEIS
CORPORATIUS
- Cap d’Àrea(1)
- Tècnics d’Àrea (3)

ÀREA DESOLUCIONS
SECTORIALS
- Cap d’Àrea(1)

SOLUCIONS S. CARN
- Cap de Solucions–Especialista
Sector Carn (1)
- Tècnic/a (1)

•
•

SOLUC. S. FRUITAI HORTALISSA
- Cap de Solucions-Especialista
Sector Fruita i Hortalissa (1)
- Tècnic/a (1)

SOLUCIONS S. VI I CAVA
- Cap de Solucions–Especialista
Sector Vi i Cava (1)
- Tècnic/a (1)

SOLUCIONS S. FINE FOOD
- Cap de Solucions–Especialista
Sector Fine Food (1)
- Tècnic/a (1)

SOLUC. S. GASTRONOMIA
- Cap de Solucions–Especialista
Sector Gastronomia (1)
- Tècnic/a (1)

Els projectes que transcendeixen una àrea o sector específic s’ubicaran en aquella àrea o sector al qual el projecte
li correspongui major pes, o bé en d’altri si és escaient per motius de redistribució de feines dins l’organització.
La ubicació́ del personal laboral de Prodeca en les respectives àrees i sectors no exclou que, quan determinats
projectes i/o circumstàncies ho requereixin, els suposi participar en l'execució́ d’aquests projectes encara que no
formin part de la seva àrea o sector.
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Projecte de Desenvolupament Organitzatiu
3. Relació de llocs de treball: Organigrama Objectiu Futur
●

De cara al futur, i a partir d'una creixent acreditació de la seva capacitat per aportar valor al Sector Agroalimentari, Prodeca aspira a reforçar la seva
organització a través de l'Àrea de Solucions Sectorials:
ÀREA DIRECCIÓ GERÈNCIA
- Director/a Gerent (1)
- Tècnic/a de Direcció Gerència i
Projectes Europeus (1)

ÀREA DE COMUNICACIÓ
CORPORATIVA I SECTORIAL
- Cap d’Àrea (1)

ÀREA DE CONEIXEMENT I
ESTRATÈGIA
- Cap d’Àrea (1)

- Tècnic/a d’Àrea (1)

- Tècnic/a d’Àrea (1)

ÀREA DE SERVEIS
CORPORATIUS
- Cap d’Àrea (1)
- Tècnics d’Àrea (3)

ÀREA DE SOLUCIONS
SECTORIALS
- Cap d’Àrea (1)

SOLUCIONS S. CARN
- Cap de Solucions–Especialista
Sector Carn (1)
- Tècnic/a (1)

SOLUC. S. FRUITA I
HORTALISSA
- Cap de Solucions-Especialista
Sector Fruita i Hortalissa (1)
- Tècnic/a (1)

•
•

SOLUCIONS S. VI I CAVA
- Cap de Solucions–Especialista
Sector Vi i Cava (1)
- Tècnic/a (1)

SOLUCIONS S. FINE FOOD
- Cap de Solucions–Especialista
Sector Fine Food (1)
- Tècnic/a (1)

SOLUC. S. GASTRONOMIA
- Cap de Solucions–Especialista
Sector Gastronomia (1)
- Tècnic/a (1)

SOLUC. S. OLI VEG.
- Cap de Solucions–Especialista
Sector Oli Veg.(1)
- Tècnic/a (1)

Els projectes que transcendeixen una àrea o sector específic s’ubicaran en aquella àrea o sector al qual el projecte
li correspongui major pes, o bé en d’altri si és escaient per motius de redistribució de feines dins l’organització.
La ubicació́ del personal laboral de Prodeca en les respectives àrees i sectors no exclou que, quan determinats
projectes i/o circumstàncies ho requereixin, els suposi participar en l'execució́ d’aquests projectes encara que no
formin part de la seva àrea o sector.

SOLUCIONSS.PEIXIMARISC
- Cap de Solucions–Especialista
Sector Peix i Marisc (1)
- Tècnic (1)
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Projecte de Desenvolupament Organitzatiu
3. Relació de llocs de treball: Perspectiva general
●

El nou model organitzatiu s'ha plantejat per assolir els objectius establerts en el Pla Estratègic Prodeca 2019-20, racionalitzant el nombre de
posicions, adequant els grups professionals al Conveni Col·lectiu de Treball del Sector d‘Oficines i Despatxos de Catalunya per als anys 2017 i 2018
subscrit en data 24 de juliol de 2017 (conveni que s’aplica actualment a Prodeca), i conciliant dos objectius en principi contraposats:
–
–

●

Potenciar el desenvolupament funcional d'àrees existents (Coneixement i Estratègia, Comunicació Corporativa i Sectorial) i donar cobertura a
àrees noves (Fine Food, Gastronomia, Oli Veg., Peix i Marisc).
Alhora, contenir al màxim el creixement de l'estructura organitzativa.

Per fer-ho, es planteja el següent nombre de posicions amb una evolució a partir del 2018:

GRUP
PROFESSIONAL
(Segons Conveni)

HEADCOUNT
DESCRIPCIÓ DE LA POSICIÓ

2018-19

Futur

G1

DIRECTOR/A GERENT

1

1

G1

CAP D’AREA

4

4

G1

CAP DE SOLUCIONS

5

7

G5

TÈCNIC/A

11

13

21

25

TOTAL
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Projecte de Desenvolupament Organitzatiu
3. Relació de llocs de treball: Direcció

ÀREA

DIRECCIÓ

POSICIONS

DIRECTOR/A
GERENT

•

DEPENDÈNCIA.- Reporta al Consell d'Administració i al Conseller Delegat de la companyia.

•

RELACIONES.- Li reporten directament els membres del Comitè de Direcció de la companyia i per realitzar-la està en contacte amb:
Òrgans de govern i resta d'àrees de Prodeca.
Entitats de l'àmbit públic: DARP, altres departaments de la Generalitat i altres administracions públiques.
Sector agroalimentari: Associacions, entitats, empreses.
Altres ens relacionades amb el sector agroalimentari.
Proveïdors de productes i serveis per a la companyia.

•

ÀREES CLAU DE GESTIÓ: És el responsable de la companyia en el seu conjunt, sent les seves principals funcions:
-

TÈCNIC/A
D’ÀREA
DIRECCIÓ
GERENCIA I
PROJECTES
EUROPEUS

GRUP
PROFES.
(Conveni
)

DESCRIPCIÓ DEL LLOC DE TREBALL

G1

Relació amb Conselleria, Junta, Consell Administració i Consell Assessor de Prodeca, Consell Català d’Alimentació, i amb agents del sector (associacions,
entitats, stakeholders d’àmbit nacional i internacional)
Definir, d'acord amb els anteriors interlocutors, els plans d'actuació de Prodeca (Pla Estratègic, Pla Anual, etc.) amb el seu corresponent pressupost, i el
model de gestió de la companyia per fer-los efectius, assegurant la seva implementació i seguiment.
Coordinació de la resta d'àrees de Prodeca amb el marc de planificació i el model de gestió definit.
Portaveu de la companyia en els fòrums on hagi d'estar representada.

•

DEPENDÈNCIA.- Reporta Direcció Gerència de la companyia.

•

RELACIONS.- No té persones al seu càrrec. Per realitzar el seu treball està en contacte amb:
Òrgans de govern i resta d'àrees de Prodeca.
Entitats de l'àmbit públic: DARP, altres departaments de la Generalitat i altres administracions públiques.
Sector agroalimentari: Associacions, entitats, empreses.
Altres ens relacionades amb el sector agroalimentari.
Proveïdors de productes i serveis per a la companyia.

•

ÀREES CLAU DE GESTIÓ: S'encarrega de donar suport operatiu a director/a gerent i a la resta de l'organització per al desenvolupament de les funcions de
l'Àrea de Direcció, essent les seves principals funcions:
Organització d'activitats: agendes, desplaçaments, reserves, etc.
Gestió documental de la companyia.
Projectes i tasques específiques que li siguin assignades.

G5
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Projecte de Desenvolupament Organitzatiu
3. Relació de llocs de treball: Serveis Corporatius (I)

ÀREA

SERVEIS
CORPORATIUS

POSICIONS

CAP D’ÀREA
SERVEIS
CORPORATIUS

•

DEPENDÈNCIA.- Reporta a Director/a Gerent de la companyia.

•

RELACIONS.- Li reporten directament els membres de l'equip de Serveis Corporatius. Per realitzar el seu treball està en contacte amb:
-

TÈCNIC/A
D’ÀREA
SERVEIS
CORPORATIUS

GRUP
PROFES.
(Conveni)

DESCRIPCIÓ DEL LLOC DE TREBALL

G1

Òrgans de govern i resta d'àrees de Prodeca.
Entitats de l'àmbit públic: DARP, altres departaments de la Generalitat i altres administracions públiques.
Destinataris dels serveis de Prodeca en el sector agroalimentari: Associacions, entitats, empreses.
Proveïdors de productes i serveis per a la companyia.

•

ÀREES CLAU DE GESTIÓ: És la persona responsable dels serveis corporatius de la companyia en el seu conjunt, sent les seves principals funcions:
Proporcionar el suport jurídic, d'administració, gestió econòmica, TIC, infraestructures necessàries (immobiliària, mobiliària, contractació de
subministraments), transparència i de Recursos Humans que és necessari per al funcionament operatiu de la resta d'àrees de la companyia.
Assegurar que aquest funcionament és coherent amb les directrius jurídiques, administratives de transparència i laborals que ha de complir com a
empresa pública Prodeca.
Elaborar el pla d'actuació de l'àrea amb el seu corresponent pressupost, presentar-lo per a la seva aprovació i executar-lo en la pràctica.

•

DEPENDÈNCIA.- Reporta al Cap d'Àrea de Serveis Corporatius.

•

RELACIONS.- No té personal al seu càrrec. Per realitzar-la està en contacte amb:
Resta d'àrees de Prodeca.
Entitats de l'àmbit públic: DARP, altres departaments de la Generalitat i altres administracions públiques.
Destinataris dels serveis de Prodeca en el sector agroalimentari: Associacions, entitats, empreses.
Proveïdors de productes i serveis per a la companyia.

•

ÀREES CLAU DE GESTIÓ: Responsable del control i de la gestió comptable en l’àmbit:
Clients (facturació, control i gestió de cobraments, bancs)
Proveïdors (comptabilització gestió de pagaments)
RR.HH. (liquidació de viatges i nòmines)
Suport jurídic i transparència
Altres tasques que li siguin assignades (TIC, assegurances,, tributs, etc.)

G5
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Projecte de Desenvolupament Organitzatiu
3. Relació de llocs de treball: Serveis Corporatius (II)

ÀREA

SERVEIS
CORPORATIUS

POSICIONS

TÈCNIC/A
D’ÀREA DE
SERVEIS
CORPORATIUS FRONT OFFICE

GRUP
PROFES.
(Conveni)

DESCRIPCIÓ DEL LLOC DE TREBALL

•

DEPENDÈNCIA.- Reporta al Cap d'Àrea de Serveis Corporatius.

•

RELACIONS.- No té personal al seu càrrec. Per realitzar-la està en contacte amb:
Resta d'àrees de Prodeca.
Entitats de l'àmbit públic: DARP, altres departaments de la Generalitat i altres administracions públiques.
Destinataris dels serveis de Prodeca en el sector agroalimentari: Associacions, entitats, empreses.
Proveïdors de productes i serveis per a la companyia, especialment de l'àrea jurídica.
Qualsevol altre actor que es dirigeixi a Prodeca.

•

ÀREES CLAU DE GESTIÓ: És la persona responsable d'atendre qualsevol interacció que es plantegi com a ‘Front Office’ a la companyia, sent les seves
principals funcions:
-

G5

Assegurar la disponibilitat de contacte des de qualsevol àmbit amb Prodeca en unes condicions que optimitzin la imatge de la companyia.
Dirigir els contactes que es plantegin a l'interlocutor adequat.
Altres tasques de l’Àrea que li siguin assignades.
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Projecte de Desenvolupament Organitzatiu
3. Relació de llocs de treball: Coneixement I Estratègia

ÀREA

POSICIONS

CONEIXEMENT I
ESTRATÈGIA

CAP D’ÀREA
CONEIXEMENT I
ESTRATÈGIA

•

DEPENDÈNCIA.- Reporta a Director/a Gerent de la companyia.

•

RELACIONS.- Li reporten directament els membres de l'equip de l’Àrea de CONEIXEMENT I ESTRATÈGIA. Per realitzar el seu treball està en contacte amb:
-

•

G1

Resta d'àrees de Prodeca.
Entitats de l'àmbit públic: DARP, altres departaments de la Generalitat i altres administracions públiques.
Destinataris dels serveis de Prodeca en el sector agroalimentari: Associacions, entitats, empreses.
Proveïdors de productes i serveis per a la companyia, especialment de fonts de market research.

ÀREES CLAU DE GESTIÓ: És la persona responsable que tant Prodeca com el Sector Agroalimentari Català disposin de la informació necessària per facilitar la
presa de decisions estratègiques en l’àmbit de competitivitat i internacionalització, essent les seves principals funcions:
-

-

TÉCNIC/A
D’ÀREA
CONEIXEMENT I
ESTRATÈGIA

GRUP
PROFES.
(Conveni)

DESCRIPCIÓ DEL LLOC DE TREBALL

Identificar les necessitats d'informació estratègica existents en Prodeca i en el Sector Agroalimentari.
Conèixer les fonts d'informació i les eines disponibles per a cobrir les necessitats, valorant-les, seleccionant-les i arribant a acords per a la seva utilització.
Obtenir la informació, tractant-la amb criteris consensuats per facilitar el seu ús i arribant a conclusions que aportin valor als destinataris amb l'objectiu de
facilitar els processos de presa de decisió.
Elaborar un portafolis d'informes eficient, publicant-ho (coordinadament amb l‘Àrea de Comunicació) i presentant-lo (jornades, ponències, formació) per
aconseguir una difusió òptima.
Gestió de consultes: atenció individualitzada, i creació i manteniment d'una eina on-line (finestra de referència del sector agroalimentari).
Elaborar el pla d'actuació de l'àrea amb el seu corresponent pressupost, presentar-lo per a la seva aprovació tant interna com externament (representants
del sector) i executar-lo en la pràctica.

•

DEPENDÈNCIA.- Reporta a la persona Cap d’Àrea CONEIXEMENT I ESTRATÈGIA.

•

RELACIONS.- No té personal al seu càrrec. Per realitzar el seu treball està en contacte amb:
Resta d'àrees de Prodeca.
Entitats de l'àmbit públic: DARP, altres departaments de la Generalitat i altres administracions públiques.
Destinataris dels serveis de Prodeca en el sector agroalimentari: Associacions, entitats, empreses.
Proveïdors de productes i serveis per a la companyia, especialment de fonts de market research i de business intelligence.

•

ÀREES CLAU DE GESTIÓ: Dóna recolzament a la persona Cap d'Àrea de Coneixement I Estratègia en l'objectiu que tant Prodeca com al Sector
Agroalimentari disposin de la informació necessària per facilitar la presa de decisions estratègiques, essent les seves principals funcions:
Identificar les necessitats d'informació estratègica existents en Prodeca i en el Sector Agroalimentari en l’àmbit de competitivitat i internacionalització.
Conèixer les fonts d'informació i les eines disponibles per a cobrir les necessitats, valorant-les, seleccionant-les i arribant a acords per a la seva utilització.
Obtenir la informació, tractant-la amb criteris consensuats per facilitar el seu ús i arribant a conclusions que aportin valor als destinataris amb l'objectiu de
facilitar els processos de presa de decisió.
Elaborar un portafolis d'informes eficient, publicant-ho i presentant-lo per aconseguir una difusió òptima.
Gestió de consultes: atenció individualitzada, i creació i manteniment d'una eina on-line - finestra de referència del sector agroalimentari en l’àmbit de
competitivitat i internacinalització.

G5
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Projecte de Desenvolupament Organitzatiu
3. Relació de llocs de treball: Comunicació
ÀREA
COMUNICACIÓ

POSICIONS
CAP D’ÀREA
COMUNICACIÓ

TÉCNIC/A
D’ÀREA
COMUNICACIÓ

GRUP
PROFES.
(Conveni)

DESCRIPCIÓ DEL LLOC DE TREBALL
•

DEPENDÈNCIA.- Reporta a Director/a Gerent de la companyia.

•

RELACIONS.- Li reporten directament els membres de l'equip de Comunicació. Per realitzar el seu treball està en contacte amb:
Resta d'àrees de Prodeca.
Entitats de l'àmbit públic: DARP, altres departaments de la Generalitat i altres administracions públiques.
Destinataris dels serveis de Prodeca en el sector agroalimentari: Associacions, entitats, empreses.
Proveïdors de productes i serveis per a la companyia, especialment de l'àrea de comunicació..

•

ÀREES CLAU DE GESTIÓ: És la persona responsable que tant Prodeca com al Sector Agroalimentari disposin de la visibilitat necessària per facilitar el
desenvolupament de les seves activitats, sent les seves principals funcions:
Identificar les necessitats de comunicació existents per part de Prodeca i del Sector Agroalimentari en l’àmbit de competitivitat i internacionalització.
Definir objectius de nivell de coneixement quantitatiu i imatge qualitativa que es volen assolir.
Conèixer els suports de comunicació disponibles tant on-line com off-line per a cobrir les diferents necessitats, valorant-les, seleccionant-les i arribant a
acords per a la seva utilització.
Desenvolupar creativament el discurs i les peces de comunicació per assolir els objectius complint les diferents brand-guidelines.
Elaborar un portafolis d'eines de comunicació eficient i publicació del mateix per aconseguir una difusió òptima (web, newsletters, xarxes socials. relació
amb mitjans de comunicació, etc.)
Elaborar el pla d'actuació de l'àrea amb el seu corresponent pressupost, presentar-lo per a la seva aprovació tant interna com externament (representants
del sector) i executar-lo en la pràctica.
Obtenir informació sobre l'impacte aconseguit, realitzar anàlisis i arribar a conclusions per millorar l'activitat de comunicació.

•

DEPENDÈNCIA.- Reporta a la persona Cap d’Àrea de Comunicació.

•

RELACIONS.- No té personal al seu càrrec. Per realitzar el seu treball està en contacte amb:
Resta d'àrees de Prodeca.
Entitats de l'àmbit públic: DARP, altres departaments de la Generalitat i altres administracions públiques.
Destinataris dels serveis de Prodeca en el sector agroalimentari: Associacions, entitats, empreses.
Proveïdors de productes i serveis per a la companyia, especialment de l'àrea de comunicació..

•

ÀREES CLAU DE GESTIÓ: Dóna Recolzament a la persona Cap d'Àrea de Comunicació amb l’objectiu que tant Prodeca com al Sector Agroalimentari
disposin de la visibilitat necessària per facilitar el desenvolupament de les seves activitats, essent les seves principals funcions:
Identificar les necessitats de comunicació existents per part de Prodeca i del Sector Agroalimentari en l’àmbit de competitivitat i internacionalització.
Definir objectius de nivell de coneixement quantitatiu i imatge qualitativa que es volen assolir.
Conèixer els suports de comunicació disponibles tant on-line com off-line per a cobrir els diferents necessitats, valorant-les, seleccionant-les i arribant a
acords per a la seva utilització.
Desenvolupar creativament el discurs i les peces de comunicació per assolir els objectius complint les diferents brand-guidelines.
Elaborar un portafolis d'eines de comunicació eficient i publicació del mateix per aconseguir una difusió òptima.
Obtenir informació sobre l'impacte aconseguit, realitzar anàlisis i arribar a conclusions per millorar l'activitat de comunicació.
Altres tasques de l’Àrea que li siguin assignades.

G1
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Projecte de Desenvolupament Organitzatiu
3. Relació de llocs de treball: Solucions sectorials (I)

ÀREA

SOLUCIONS
SECTORIALS

POSICIÓNS

CAP D’ÀREA DE
SOLUCIONS
SECTORIALS

CAP DE
SOLUCIONS ESPECIALISTA
SECTOR “X”

GRUP
PROFES.
(Conveni)

DESCRIPCIÓ DEL LLOC DE TREBALL

•

DEPENDÈNCIA.- Reporta a Director/a Gerent de la companyia.

•

RELACIONS.- Li reporten directament els Caps de Solucions Sectorials. Per realitzar el seu treball està en contacte amb:
Resta d'àrees de Prodeca.
Entitats de l'àmbit públic: DARP, altres departaments de la Generalitat i altres administracions públiques.
Destinataris dels serveis de Prodeca en el sector agroalimentari: Associacions, entitats, empreses.
Proveïdors de productes i serveis, especialment els relacionats amb la realització de projectes, fires, business forums, etc..

•

ÀREES CLAU DE GESTIÓ: És la persona responsable de desenvolupar accions que potenciïn la competitivitat i la internacionalització de les empreses dels
diferents subsectors del Sector Agroalimentari Català, essent les seves principals funcions:
Identificar les necessitats de suport que tenen les empreses del Sector Agroalimentari en l’àmbit de competitivitat i internacionalització.
Definir objectius de competitivitat i internacionalització que es volen assolir.
Conèixer els diferents tipus de suport que es poden oferir per cobrir les diferents necessitats (fent benchmarking de les actuacions d'agents anàlegs a
Prodeca), valorant-les, seleccionant-les i arribant a acords amb proveïdors si cal per a la seva execució, i incentivant la innovació per desenvolupar altres
propis quan sigui necessari.
Elaborar el pla d'actuació de l'àrea amb el seu corresponent pressupost, presentar-lo per a la seva aprovació tant interna com externament (representants
del sector) i executar-lo en la pràctica.
Definir un model de gestió i seguiment de projectes, i de mesurament de l'impacte de les actuacions, aplicar-lo per obtenir informació sobre el retorn
aconseguit, realitzar anàlisi i arribar a conclusions per millorar l'activitat de l'àrea i el conjunt de la companyia.

•

DEPENDÈNCIA.- Reporta a la persona Cap d’Àrea de Solucions de Prodeca.

•

RELACIONS.- Li reporten directament els membres de l'equip de Solucions assignat al seu sector. Per realitzar el seu treball està en contacte amb:
Resta d'àrees de Prodeca.
Entitats de l'àmbit públic: DARP, altres departaments de la Generalitat i altres administracions públiques.
Destinataris dels serveis de Prodeca en el subsector: Associacions, entitats, empreses.
Proveïdors de productes i serveis, especialment els relacionats amb la realització de projectes, fires, business forums, etc..

•

ÀREES CLAU DE GESTIÓ: És la persona responsable de desenvolupar accions que potenciïn la competitivitatla i internacionalització de les empreses del
subsector, essent les seves principals funcions:
Identificar les necessitats de suport que tenen les empreses del subsector.
Definir objectius en l’àmbit de competitivitat internacionalització que és volen assolir.
Conèixer els diferents tipus de suport que es poden oferir per cobrir les diferents necessitats (fent benchmarking de les actuacions d'agents anàlegs a
Prodeca), valorant-les, seleccionant-les i arribant a acords amb proveïdors si cal per a la seva execució, i incentivant la innovació per desenvolupar altres
propis quan sigui necessari.
Elaborar el pla d'actuació específic pel sector amb el seu corresponent pressupost, presentar-lo per a la seva aprovació tant interna com externament
(representants del subsector) i executar-lo en la pràctica, incloent-hi els possibles projectes transversals que li puguin ser assignats.
Seguiment del pressupost i mesurament de l'impacte; obtenir informació sobre el retorn aconseguit, realitzar anàlisi i arribar a conclusions per millorar.
Gestió espais fires, plecs tècnics i informes tècnics.

G1

G1

Pla Prodeca 2019-2020
Projecte Desenvolupament Organitzatiu
Pàg. 23

Projecte de Desenvolupament Organitzatiu
3. Relació de llocs de treball: Solucions sectorials (II)

ÀREA

SOLUCIONS
SECTORIALS

POSICIÓNS

SOLUCIONS
SECTOR “X” –
TÉCNIC

GRUP
PROFES.
(Conveni)

DESCRIPCIÓ DEL LLOC DE TREBALL

•

DEPENDÈNCIA.- Reporta a la persona Cap de Solucions del sector corresponent.

•

RELACIONS.- No té personal al seu càrrec. Per realitzar el seu treball està en contacte amb:
Resta d'àrees de Prodeca.
Entitats de l'àmbit públic: DARP, altres departaments de la Generalitat i altres administracions públiques.
Destinataris dels serveis de Prodeca en el subsector: Associacions, entitats, empreses.
Proveïdors de productes i serveis, especialment els relacionats amb la realització de projectes, fires, business forums, etc..

•

ÀREES CLAU DE GESTIÓ: Dóna suport a la Cap de Solucions del sector assignat a l'hora de desenvolupar accions que potenciïn la competitivitat i
internacionalització de les empreses del sector, essent les seves principals funcions:
Identificar les necessitats de suport que tenen les empreses del sector que fa el cas.
Definir objectius en competitivitat i internacionalització que és volen assolir.
Conèixer els diferents tipus de suport que es poden oferir per cobrir les diferents necessitats (fent benchmarking de les actuacions d'agents anàlegs a
Prodeca), valorant-les, seleccionant-les i arribant a acords amb proveïdors si cal per a la seva execució, i incentivant la innovació per desenvolupar altres
propis quan sigui necessari.
Seguiment del pressupost i mesura de l'impacte; obtenir informació sobre el retorn aconseguit, realitzar anàlisi i arribar a conclusions per millorar l'activitat
de l'àrea.
Suport en la gestió d’espais fires, plecs tècnics (redacció i traducció) i informes tècnics, així com altres tasques de l’Àrea que li siguin assignades.
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4. Protocol de contractació de personal

Projecte de Desenvolupament Organitzatiu
4. Protocol de Contractació de Personal: Objectius
●

Les incorporacions de personal a l’equip de Prodeca que es puguin plantejar en el futur, es realitzaran amb un Protocol de Contractació de Personal
que permeti assolir 3 objectius:

•

Assegurar l'increment efectiu del nivell professional de
l'organització de Prodeca d'acord amb les necessitats de
l'organització (i del sector agroalimentari al que serveix).

•

Obrint les convocatòries tant a possibles candidats interns
(que d'aquesta manera puguin assumir majors nivells de
responsabilitat dins de l'organització), com a candidats
externs.

•

Potenciar la transparència en la gestió de l'empresa davant
el sector i la societat en general.

OBJECTIU TÈCNIC

OBJECTIU DE INCENTIVAR
EL DESENVOLUPAMENT
PROFESSIONAL

OBJECTIU
REPUTACIONAL
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4. Protocol de Contractació de Personal: Funcionament per Grup 1
●

El Protocol de Contractació de Personal es basa en la tutela per part d'una Comissió de Contractació (integrada per representants del DARP,
Prodeca i el Consell Assessor) de tot el procés d'incorporació de nous professionals a posicions del Grup 1 del Conveni col·lectiu de Treball del
Sector d‘Oficines i Despatxos de Catalunya per als anys 2017 i 2018 subscrit en data 24 de juliol de 2017 (Caps d’Àrea i Caps de Solucions):
PLANTEJAR NECESSITAT,
DESCRIPCIÓ DEL LLOC I
CARACTERÍSTIQUES DEL
PERFIL REQUERIT
-Raons que justifiquen la
petició d’incorporació.
-Descripció del lloc i perfil:
Revisar / definir.
-Terminis per realitzar el
procés.

PLANIFICACIÓ I
REALITZACIÓ DEL PROCÉS
DE RECERCA DE
CANDIDATS
- Mecanismes de publicació
de la convocatòria: interns i
externs.
- Filtres de selecció objectius i
transparents.

AVALUACIÓ PERSONES
CANDIDATES
SELECCIONADES
- Metodologia d'avaluació.
- Plantejament d'oferta
-Tancament del procés de
selecció.

PROCÉS D'INDUCCIÓ DE
LA PERSONA ESCOLLIDA
-Objectius i activitats a
realitzar a curt (primers dies),
mitjà (primer trimestre) i llarg
termini (un any)
-Seguiment i valoració
d'objectius definits.

COMISSIÓ DE CONTRACTACIÓ PER A LA INCORPORACIÓ DE PERSONAL
INTEGRANTS.- Els processos d'incorporació de personal a posicions del Grup 1 (Caps d’Àrea i Caps de
Solucions) estaran supervisats per una comissió integradaper:
- Conseller Delegat o Membre del Consell d’Administració de Prodeca
- Director/a Gerent de Prodeca
- Cap de l’Àrea de Serveis Corporatius de Prodeca (Àrea que inclou RR.HH.)
- Cap de l’Àrea segons correspongui.
- Un/a representant del Consell Assessor de Prodeca, que determinaran els altres membres de la comissió en
funció de les característiques del lloc de treball a ocupar.
FUNCIONAMENT: La petició d'incorporació s’inicia des de Direcció Gerència de Prodeca i es procedeix a
través de la Comissió específica que es constitueix i es posa en marxa tutelant tot el procés de selecció i
d’incorporació.
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4. Protocol de Contractació de Personal: Funcionament per
●

El Protocol de Contractació de Personal per a posicions del Grup 5 es basa també en la tutela d'una Comissió de Contractació que actuarà d’acord
amb el següent procediment:

PLANTEJAR NECESSITAT,
DESCRIPCIÓ DEL LLOC I
CARACTERÍSTIQUES DEL
PERFIL REQUERIT
-Raons que justifiquen la
petició d’incorporació.
-Descripció del lloc i perfil:
Revisar / definir.
-Terminis per realitzar el
procés.

PLANIFICACIÓ I
REALITZACIÓ DEL PROCÉS
DE RECERCA DE
CANDIDATS
- Mecanismes de publicació
de la convocatòria: interns i
externs.
- Filtres de selecció objectius i
transparents.

AVALUACIÓ PERSONES
CANDIDATES
SELECCIONADES
- Metodologia d'avaluació.
- Plantejament d'oferta
-Tancament del procés de
selecció.

PROCÉS D'INDUCCIÓ DE
LA PERSONA ESCOLLIDA
-Objectius i activitats a
realitzar a curt (primers dies),
mitjà (primer trimestre) i llarg
termini (un any)
-Seguiment i valoració
d'objectius definits.

COMISSIÓ DE CONTRACTACIÓ PER A LA INCORPORACIÓ DE PERSONAL N-3
INTEGRANTS.- Els processos d'incorporació de personal a posicions del Grup 5 estaran supervisats per una
comissió integrada per:
- Director/a Gerent de Prodeca
- Cap de l’Àrea de Serveis Corporatius de Prodeca (Àrea que inclou RR.HH.)
- Cap de l’Àrea segons correspongui.
FUNCIONAMENT La petició d'incorporació es planteja per escrit al Director Gerent de Prodeca, i si es compta
amb la seva aprovació la Comissió es constitueix i es posa en marxa tutelant tot el procés de selecció i
d'incorporació.
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