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1 OBJECTE 

Establir la sistemàtica que cal aplicar en l’elaboració i la revisió de la política de personal. 

2 ABAST 

Aquest procediment serà d’aplicació tant per a la definició de la política de personal com per a 
les successives revisions i millores. 
 
La política de personal ha de tenir en compte les característiques pròpies dels serveis i unitats i 
donar respostes o propostes concretes per a cada un en cas que sigui necessari. 
 

3 RESPONSABLE DEL PROCÉS 

− Gerent 

4 REFERÈNCIES/NORMATIVA 

 
Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats 
Normativa estatal i pròpia de la Comunitat Autònoma 
Estatuts de la Universitat 
Legislació sobre personal funcionari i laboral 
Acords sindicals  
Acord normatiu 3367/1996, de 19 de desembre, pel qual s’aprova el catàleg de llocs de treball 
del personal funcionari i laboral d’administració i serveis de la UIB. La darrera modificació 
d’aquest catàleg fou aprovava per l’Acord normatiu 8870/2008, de 18 de desembre (FOU núm. 
305, de 30 de desembre de 2008) 
Document de plantilla 
 

5 DEFINICIONS 

 
Política de personal : conjunt de directrius que marquen les intencions i orientació d’una 
organització respecte a la selecció, promoció i formació del personal.  
 
CARHU: Comissió Assessora de Recursos Humans. 
 

6 DESENVOLUPAMENT 

6.1 Introducció 
La política de PAS es plasma en un document (Pla estratègic de la Gerència ) que s’elabora 
amb caràcter biennal i que recull les línies estratègiques i les actuacions de desplegament de la 
pròpia política. La Gerència elabora el Pla a partir d’informació del context intern i extern de la 
UIB. Anualment es revisa i modifica, si escau. 
 

6.2 Elements d’entrada per a l’elaboració de la pol ítica de PAS 
La Gerència recopila els següents elements d’entrada, de l’entorn tant intern com extern de la 
Universitat: 

� Necessitats i demandes dels serveis i unitats 
� Necessitats i demandes de les titulacions i els centres 
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� Necessitats i demandes dels departaments i instituts universitaris de recerca, per a 

aspectes relacionats amb la docència o no 
� Necessitats relacionades amb la divulgació de la cultura 
� Imposicions i canvis normatius 
� Resultats d’avaluacions (avaluacions EFQM, avaluació institucional de serveis i 

titulacions, auditories, etc.) 
� Disponibilitats pressupostàries 

La Gerència recull les contribucions dels serveis, unitats i comissions següents: 
� Servei de Recursos Humans 
� Comissió Assessora de Recursos Humans (CARHU) 
� Comissió de representants dels treballadors 
� Comissió de Formació 
� Comissió de Prevenció de Riscs Laborals 
� Comissió assessora de Gerència 
� Altres 

 

6.3 Revisió dels elements d’entrada i elaboració de  l’esborrany 
Com a mínim una vegada l’any, la Gerència analitza tota la informació dels elements d’entrada, 
revisa la seva política i, si escau, la modifica. En cas que la política de personal hagi de ser 
modificada, la Gerència elabora un esborrany que inclourà el conjunt de directrius que marquen 
les intencions i orientació de l’organització respecte a la captació i selecció (vegeu PS1_2), 
l’avaluació, la promoció, el reconeixement i els incentius (vegeu PS2_2) i la formació del 
personal (vegeu PS3_2). 
 
A l’hora d’elaborar la política del PAS es tenen en compte les necessitats reals de 
l’organització, l’eficàcia i l’eficiència de la gestió, la motivació i el desenvolupament de les 
persones que formen part de l’organització. S’elabora oïts els agents que hi intervenen i 
recullen els resultats d’avaluacions, d’enquestes i d’auditories. 
 
La proposta d’esborrany que la Gerència elabora en relació amb el col·lectiu del PAS, es 
concreta en propostes d’actuació en relació amb: 

� Catàleg de llocs de treball (creacions, amortitzacions, modificació o supressió de llocs 
de treball, així com creació, modificació i supressió d’unitats orgàniques) 

� Definició de plans de formació 
� Definició de perfils, sistemes de promoció i provisió de llocs 
� Definició de plans d’acció social 
� Règim retributiu, etc. 

 
De forma obligatòria i necessària, com a mínim una vegada l’any i lligat a la confecció del 
pressupost, la Gerent revisa, d’acord amb la seva política, el catàleg de llocs de treball . És 
tracta d’un document estratègic en el qual es descriu l’estructura organitzativa òptima per 
respondre a les necessitats i demandes que té la Universitat. Segons les possibilitats 
pressupostàries, el catàleg es materialitza en la Relació de llocs de treball  (RLT), que 
reflecteix l’estructura de personal i l’organització real en un moment determinat. 
 

6.4 Revisió i aprovació de la política de PAS 
El Consell de Direcció valida la relació de llocs de treball del personal d’administració i serveis a 
partir de la proposta presentada per la Gerent, que es basa en els criteris generals de 
necessitats docents, de recerca i de servei. També al Consell de Direcció li correspon la revisió 
de la política de PAS i de la proposta de catàleg de llocs de treball o, si escau, la modificació. 
 
La proposta de Pla estratègic de Gerència  de la Universitat de les Illes Balears s’eleva al 
Consell de Govern, al qual, en virtut de les competències que li corresponen segons l'article 
21.2.13 dels Estatuts de la Universitat, correspon l’aprovació. 
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La proposta de catàleg i de relació de llocs de treball serà elevada pel Rector, amb la ratificació 
prèvia del Consell de Govern, al Consell Social perquè l’aprovi. 
 
El Consell de Govern és l’encarregat de revisar i, si escau, modificar la relació de llocs de 
treball anualment, una vegada que s’hagi negociat amb la Junta de Personal i amb el Comitè 
d’Empresa. 
 
A proposta de la Gerent, el Consell de Direcció elevarà al Consell de Govern la proposta 
d’establir reglamentàriament el règim retributiu del personal funcionari d’administració i serveis, 
d’acord amb la legislació bàsica aplicable i tenint en compte les disponibilitats pressupostàries. 
 
Per a l’aprovació de la relació de llocs de treball s’hauran d’observar les especificacions i 
determinacions (quant a jornada, retribucions, condicions laborals, etc.) que estableixi la 
legislació vigent. 
 

6.5 Difusió de la política de PAS 
Els documents esmentats, on es marquen les línies estratègiques de la política del PAS de la 
Universitat, es difonen per diverses vies atenent l’entitat del document en qüestió. 
 
Bàsicament s’utilitzen els mitjans de comunicació següents: 
 

- Full Oficial de la Universitat: 
o Pla estratègic de Gerència  
o Catàleg de llocs de treball del PAS 
o Relació de llocs de treball del PAS 
o Convocatòries de provisió de llocs de treball i de promoció de PAS. 
 

- Butlletí Oficial de l’Estat i Butlletí Oficial de les Illes Balears: 
o Convocatòries de selecció de PAS (atenent els principis constitucionals de 

publicitat, igualtat, mèrit i capacitat) 
 

- Comunicats i reunions a través dels òrgans de representació sindical del PAS: 
Junta de Personal i Comitè d’Empresa 

 
- Comunicats i reunions amb els directors i responsables dels diferents serveis i 

unitats orgàniques i administratives del PAS 
 
- Comunicats de la Gerent directament a tot el PAS a través de les llistes de difusió 

interna del Servei d’Informació de la UIB. 
 

7 SEGUIMENT I MESURAMENT 

 
La Gerència s’encarregarà de recollir els indicadors d’assoliment dels objectius de la política de 
PAS, que permetrà fer-ne l’anàlisi, i l’elaboració d’un informe anual de resultats.  
 
Semestralment es reunirà amb la CARHU per fer el seguiment continu de l’evolució de la 
política. 
 
Són indicadors del procés els següents: 

• Assoliment dels objectius de la política de PAS 
• Pressupost del Capítol I. 
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8 EVIDÈNCIES I REGISTRES 

 

Identificació del registre Suport Responsable custòdia 
Temps de 

conservació 
Pla estratègic de 
Gerència 

Informàtic i paper Gerència Indefinit 

Actes de la CARHU Informàtic i paper Secretari de la 
CARHU 

Indefinit 

Revisions i modificions de 
la política de qualitat 

Informàtic Gerència 6 anys 

Catàleg de llocs de treball Informàtic Gerència Indefinit 
Relació de llocs de treball Informàtic Gerència Indefinit 
 

9 AGENTS INTERVINENTS 

9.1 Gerència 
• Recopilació i anàlisi d’elements d’entrada 
• Revisió i modificació de la política PAS 
• Elaboració del Pla estratègic de Gerència i política del PAS 
• Difusió del Pla estratègic de Gerència i política del PAS 

 

9.2 CARHU 
• Assessorament i seguiment 

 

9.3 C. Direcció 
• Validació del Pla estratègic de Gerència i política del PAS 
• Elaboració del catàleg i de la RLT 

 

9.4 C. Govern 
• Aprovació del Pla estratègic de Gerència i política del PAS 
• Ratificació del catàleg i de la RLT 

 

9.5 C. Social 
• Aprovació del catàleg i de la RLT 
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10 FLUXOGRAMA 

 

 
 
 
 
 


