
NOTA INFORMATIVA SOBRE EL PROCÈS D’AVALUACIÓ DE COMPETÈNCIES 
PROFESSIONALS (primera avaluació: període del 1/5/2018 al 30/04/2019) 
 
 
Dirigit al personal estatuari fix o interí del Servei de Salut, el 15 d’octubre s’ha 
habilitat el botó Unitats d’avaluació 360 dins l’apartat Avaluació de l’acompliment 
mitjançant FEEDBACK 360 , al qual s’accedeix seguint la ruta Professionals > 
Recursos Humans > Carrera professional en el web del Servei de Salut 
(www.ibsalut.es). 
 
En aquest apartat podeu consultar quines persones han ocupat els llocs de treball 
que formen part de la vostra unitat d’avaluació en algun moment del període 
entre l’1/5/2018 i el 30/04/2019. 
 
Abans de generar els qüestionaris d’avaluació, el sistema informàtic triarà 
aleatòriament i garantint l’anonimat les persones que hauran d’avaluar-vos. 
 
Quan es tanqui la fase de consulta de possibles persones avaluadores i avaluables 
i es resolguin les sol·licituds d’incidències i d’abstenció/ recusació presentades, el 
sistema generarà els qüestionaris d’avaluació perquè els pugueu emplenar en 
línia. 
 
Quan hagi acabat la fase d’emplenament dels qüestionaris, el sistema informàtic 
generarà un informe d’avaluació, en el qual figurarà la nota mitjana de cada 
conducta avaluada —però sense que hi figuri qui ha avaluat a qui— i també es 
mostrarà la nota global de l’avaluació. 
 
Una vegada emès aquest informe, el vostre superior jeràrquic us comunicarà els 
resultats en una entrevista personal i us entregarà una còpia de l’informe perquè 
pugueu presentar les al·legacions que considereu pertinents. 
 
Aquesta primera avaluació ens permetrà provar el model dissenyat i efectuar els 
canvis necessaris per millorar-lo. 
 
La unitat d’avaluació és el conjunt de treballadors que integra el vostre entorn 
laboral (companys, col·laboradors, superior jeràrquic i subordinats), amb els quals 
interactuau habitualment. 
 
Aquesta primera avaluació comença amb la revisió de les persones que formen 
part de la vostra unitat d’avaluació amb dues finalitats: 

 
1) Detectar les persones que no tenen prou relació laboral amb vós per poder 

avaluar-vos mútuament. Si és el vostre cas, heu de comunicar aquesta 
incidència emplenant l’imprès denominat Formulari per comunicar incidències 
sobre la composició de les unitats d’avaluació. Una vegada signat per vós i pel 

http://www.ibsalut.es/


superior jeràrquic que apareix en la vostra unitat d’avaluació, l’heu d’enviar a 
la Unitat de Recursos Humans de la vostra gerència. 

 
Si la unitat d’avaluació és correcta, desau-ho clicant en el botó Desa. 
 
Si la unitat d’avaluació és molt reduïda o detectau que hi falta la figura del 
superior jeràrquic, que és imprescindible per fer l’avaluació, hi ha la 
possibilitat d’afegir-hi les persones que puguin formar part d’aquesta unitat 
sempre que tenguin una relació de col·laboració habitual, o el superior, si 
escau. En aquest cas heu d’afegir-hi les persones proposades per formar part 
de la unitat clicant en el botó Afegir. 
 
Si apareix el missatge «No existeixen dades per a avaluació 360», adreçau-vos 
a la Unitat de Recursos Humans de la vostra gerència perquè solucioni la 
incidència. 

 
2) Detectar si hi ha cap persona en qui concorri alguna de les causes 

d’abstenció/recusació que preveuen els articles 23 i 24 de la Llei 40/2015, d’1 
d’octubre, de règim jurídic del sector públic. Si estau en aquest cas, heu 
d’emplenar i signar l’imprès denominat Formulari per a l’abstenció i/o 
recusació de membres de la unitat d’avaluació i l’heu d’enviar al Servei 
d’Avaluació i Carrera Professional per correu electrònic a l’adreça 
avaluacio360@ibsalut.es o per qualsevol de les vies que preveu la Llei 39/2015, 
d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques. 

 
Trobareu aquests dos formularis —que heu d’emplenar directament amb 
l’ordinador— clicant en el botó Unitats d’avaluació 360, accessible de la manera 
que hem descrit al començament. 
 
Disposau fins el 16 de gener de 2020 per tramitar qualsevol dels dos 
procediments descrits (l’1 o el 2). 
 
Us demanam que col·laboreu en el desenvolupament d’aquest procés i que ens 
envieu qualsevol dubte, comentari o suggeriment de millora a l’adreça electrònica 
avaluacio360@ibsalut.es. 
 
Si voleu ampliar aquesta informació, consultau l’Acord de la Mesa Sectorial de 
Sanitat de 17 de març de 2016 pel qual s’aprova el Text consolidat dels acords 
sobre el sistema de promoció, desenvolupament i carrera professional del 
persona estatuari dependent del Servei de Salut de les Illes Balears, ratificat per 
l’Acord del Consell de Govern d’1 d’abril de 2016 (BOIB núm. 42, de 2 d’abril), i la 
Resolució del director general del Servei de Salut de 26 de juliol de 2017 per la 
qual s’aproven els mèrits que s’avaluaran en el procediment ordinari de carrera 
professional del personal estatutari del Servei de Salut de les Illes Balears 
(BOIB núm. 92, de 29 de juliol). 
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