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1 OBJECTE 

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

2 ABAST 

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

3 REFERÈNCIES/NORMATIVA 

 
SISTEMA D'ACREDITACIÓ NACIONAL PER A L'ACCÉS A COSSOS DOCENTS 
UNIVERSITARIS 

• Reial decret 1312/2007, de 5 d'octubre, d'acreditació nacional per a l'accés als cossos 
docents universitaris. 

 
CONCURSOS D'ACCÉS A COSSOS DOCENTS UNIVERSITARIS  

• Reial decret 1313/2007, de 5 d'octubre, pel qual es regula el règim dels concursos 
d'accés a cossos docents universitaris. 

• Acord normatiu 8942, de 4 de febrer de 2009, per a la regulació del règim dels 
concursos d’accés als cossos docents universitaris a la Universitat de les Illes Balears. 

 
COMPLEMENTS RETRIBUTIUS ADDICIONALS DE LA CAIB  

• Decret 19/2008, d’1 de març, de complements retributius addicionals del personal 
docent i investigador de la Universitat de les Illes Balears. 

• Acord 1/2008 del Consell de Direcció de l'Agència de Qualitat Universitària de les Illes 
Balears pel qual s'aprova el protocol d'avaluació establert al Decret 19/2008, de 22 de 
febrer, de complements retributius addicionals del personal docent i investigador de la 
Universitat de les Illes Balears. 

 
INCOMPATIBILITATS 
 

• Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les 
administracions públiques 

• Reial decret 598/1985, de 30 d’abril, sobre incompatibilitats del personal al servei de 
l'Administració de l’Estat, de la Seguretat Social i dels ens, organismes i empreses 
dependents. 

 
  
JUBILACIÓ DE FUNCIONARIS DE COSSOS DOCENTS 
 

• Llei 27/1994, de 29 de setembre, sobre modificació de l’edat de jubilació dels 
funcionaris dels cossos docents universitaris. 

• Reial decret 1859/1995, de 17 de novembre, pel qual es determinen la forma i els 
terminis per a la sol·licitud de jubilació dels funcionaris dels cossos docents 
universitaris i la contractació de jubilats d’aquests cossos com a professors emèrits. 

 
RÈGIM JURÍDIC DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES I DEL PROCEDIMENT 
ADMINISTRATIU COMÚ 
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• Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del 

procediment administratiu comú. 
• Modificada per la Llei 4/1999, de 14 de gener de 1999. 

 
LLEI ORGÀNICA D’UNIVERSITATS 
 

• Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats. 
• Llei orgànica 4/2007, de 12 d'abril, per la qual es modifica la Llei orgànica 6/2001. 

 
RETRIBUCIONS 
 

• Reial decret 1086/1989, de 28 d'agost, sobre retribucions del professorat universitari. 
• Reial decret 74/2000, de 21 de gener, pel qual es modifica parcialment el Reial decret 

1086/1989, de 28 d’agost, sobre retribucions del professorat universitari. 
• Reial decret 1325/2002, de 13 de desembre, pel qual es modifica parcialment el Reial 

decret 1086/1989, sobre retribucions del professorat universitari. 
 
RECONEIXEMENT DE SERVEIS PREVIS A LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES 
 

• Llei 70/1978, de 26 de desembre, de reconeixement de serveis públics en 
l’Administració pública. 

• Reial decret 1461/1982, de 25 de juny, de reconeixement de serveis públics en 
l’Administració pública. Complementa la Llei 70/1978. 

 
RÈGIM DISCIPLINARI DELS FUNCIONARIS DE L’ADMINISTRACIÓ DE L’ESTAT 
 

• Reial decret 33/1986, de 10 de gener, pel qual s’aprova el Reglament de règim 
disciplinari dels funcionaris de l’Administració de l’Estat. 

 
SEGURETAT SOCIAL DELS FUNCIONARIS CIVILS DE L’ESTAT 
 

• Reial decret legislatiu 4/2000, de 23 de juny, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
sobre Seguretat Social dels funcionaris civils de l’Estat. 

• Ordre APU/2210/2003, de 17 de juliol, per la qual es regula el procediment de les 
situacions d’incapacitat temporal i de risc durant l’embaràs, en el règim especial de la 
Seguretat Social dels funcionaris civils de l’Estat. 

 
RÈGIM DEL PROFESSORAT UNIVERSITARI (SITUACIONS, LLICÈNCIES, DEDICACIÓ) 
 

• Reial decret 898/1985, de 30 d’abril, sobre règim del professorat universitari. 
• Reial decret 365/1995, de 10 de març, pel qual s’aprova el Reglament de situacions 

administratives dels funcionaris civils de l’Administració general de l’Estat. 
• Reial decret 255/2006, de 3 de març, pel qual es modifica el Reial decret 364/1995 i el 

Reial decret 365/1995. 
• Normes reguladores dels permisos i llicències del personal docent i investigador 

funcionari. 
 
  
PROFESSORAT CONTRACTAT 
 

• Reial decret 104/2002, de 2 d’agost, sobre el règim jurídic i retributiu del personal 
docent i investigador contractat de la UIB. 

• Decret 21/2006, de 10 de març, de modificació del Decret 104/2002, de 2 d'agost, pel 
qual es regula el règim jurídic i retributiu del personal docent i investigador contractat 
de la Universitat de les Illes Balears. 
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• Reial decret 1052/2002, d’11 d’octubre, pel qual es regula el procediment per a 

l’obtenció de l’avaluació de l’Agència Nacional d’Avaluació de la Qualitat i Acreditació. 
• Resolució de 17 d’octubre de 2002, de la Direcció General d’Universitats, per la qual es 

publiquen els criteris generals d’avaluació de l’Agència Nacional d’Avaluació de la 
Qualitat i Acreditació. 

• Resolució de 24 de juny de 2003, de la Direcció General d'Universitats, per la qual 
s'estableix el procediment de sol·licitud d'avaluació de l'ANECA per a la contractació de 
personal docent i investigador en els supòsits de sol·licitants que pertanyen a cossos 
docents universitaris o que es troben habilitats d'acord amb la Llei orgànica 
d'Universitats, i es publiquen els criteris d'avaluació a aquests efectes. 

• Decret 178/2003, de 31 d'octubre, pel qual es regula el procediment per obtenir 
l'avaluació i l'acreditació de l'Agència de Qualitat Universitària de les Illes Balears. 

• Resolució de 18 de febrer de 2005, de la Direcció General d'Universitats, per la qual es 
modifiquen determinats aspectes del procediment de presentació de sol·licituds 
d'avaluació i informe de l'ANECA per a la contractació de personal docent i 
investigador, així com els criteris d'avaluació, establerts a les resolucions de 17 
d'octubre de 2002 i de 24 de juny de 2003 de la Direcció General d'Universitat. 

 
 

4 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.  
 

5 DESENVOLUPAMENT 

5.1 Generalitats 
El vicerectorat d’Ordenació Acadèmica y Professorat defineix la política de professorat a partir 
de les directrius de l’equip rectoral i dels elements d’entrada (expectatives i necessitats dels 
grups d’interès interns i externs, i de la informació provienent de l’entorn de la UIB). La proposta 
de la definició de la política és aprovada, si escau, pel Consell de Direcció i posteriorment és 
elevada al Consell de Govern per a l’aprovació definitiva. La política es difondrà als diferents 
grups d’interès, segons explica el punt 5.5 d’aquest document 
 
Com a mínim una vegada l’any, el vicerector d’Ordenació Acadèmica i Professorat recopilarà i 
analitzarà els elements d’entrada, i a partir d’aquesta informació revisarà la política de personal 
docent existent. Si escau, a partir de la revisió realitzada duran a terme les modificacions 
pertinents. El Consell de Direcció aprovarà, si escau, la política de professorat i l’elevarà al 
Consell de Govern per a l’aprovació definitiva. Un cop aprovada, es difondrà pels canals 
definits al punt 5.5 d’aquest document. 
 

5.2 Elements d’entrada 
a) Interns : 
� Necessitats docents de les titulacions i els centres. Cada departament presentarà el 

seu COA (compromís d’oferta acadèmica)  
� Necessitats docents per exempcions de càrrec, relacionades amb els nous plans 

d’estudis i amb el crèdit europeu ECTS 
� Resultats d’avaluacions de titulacions 
� Necessitats i demandes dels departaments i instituts universitaris de recerca, per a 

aspectes relacionats amb la docència i la investigació 
� Necessitats formatives 
� Disponibilitat pressupostària 
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� Demandes, propostes, necessitats, suggeriments, etc., dels grups d’interès 
b) Externs : 
� Canvis normatius i legislatius 
� Expectatives i necessitats dels grups d’interès externs  
� Canvis en el context. 

 

5.3 Revisió dels elements d’entrada i elaboració de  la proposta 
El vicerector responsable defineix la política de professorat seguint les indicacions de l’equip 
rectoral i a partir de tota la informació i les dades recollides. 
 
També recullen informació i dades dels serveis, unitats i comissions següents: 

� Departaments 
� Junta de Personal docent i investigador 
� Comitè d’Empresa 
� Comissió de Formació 
� Servei de Recursos Humans 
� Comissió de Prevenció de Riscs Laborals 
� Consell Social. 

 
Per elaborar la política de personal també es fan diversos tipus d’estudis, per exemple, 
determinar l’edat mitjana del professorat, un estudi de possibles jubilacions anticipades, ofertes 
complementàries per a aquest personal. 
 
El document on es marquen les directrius polítiques que cal seguir s’elevarà al Consell de 
Direcció primer, i al Consell de Govern després, per fer-ne l’aprovació, si escau. 
 
La política del personal docent i investigador de la UIB es reflecteix en diversos documents i 
acords, per exemple, a la plantilla dels departaments.  
 
L’Acord normatiu 8342/2008 recull aspectes importants que despleguen la política de 
professorat actual. Fixa les bases per aconseguir un finançament més bo que permeti 
aconseguir un increment de la qualitat docent i de recerca, es regulen programes de promoció 
de la formació en investigació i l’accés del professorat a la realització d’anys sabàtics. 
 
Per altra banda, aquest Acord fixa, a partir de les directrius polítiques, els criteris de promoció 
del professorat permanent i del professorat contractat. 
 
Concretament, regula els següents aspectes relatius al PDI: 

• Càlcul de la capacitat docent 
• Reducció de l’activitat docent per dedicació a tasques de gestió 
• Augment de l’activitat docent 
• Programa de promoció de la formació en investigació del professorat TEU / prof. col. 
• Programa de promoció de la investigació 
• Programa d’any sabàtic 
• Augment de la capacitat docent i compensació interanual 
• Disminució progressiva de la capacitat docent a partir dels 60 anys 
• Activitat docent mínima i màxima 
• Còmput de l’activitat docent 
• Regulació de determinades figures de professorat no permanent (ajudant, professor 

ajudant doctor, visitant, emèrit) 
• Places vacants 
• Pressupost 
• Promoció 
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5.4 Revisió i aprovació de la proposta 
La revisió de la política de professorat es duu a terme, com a mínim, una vegada l’any una 
vegada recopilada i analitzada tota la informació disponible. Si a partir de la revisió es fan 
modificacions, aquestes seran aprovades pel Consell de Direcció i pel Consell de Govern. 
 
Un dels elements d’entrada de la revisió de la política són les aportacions realitzades de 
manera contínua per diferents òrgans, per exemple, els departaments revisen la plantilla del 
professorat de manera sistemàtica durant tot el curs acadèmic.  
 

5.5 Difusió de la política de PDI 
 
El document que defineix la política del PDI de la Universitat i els altres documents que la 
despleguen es difonen per diverses vies.  
 
Bàsicament s’utilitzen els mitjans de comunicació següents: 
 

� Full Oficial de la Universitat: 
o Política de PDI 
o Document de plantilla dels departaments de la UIB 
o Modificacions de la plantilla 
o Acords normatius 

� Butlletí Oficial de l’Estat: 
o Convocatòries de concurs d’accés a places de cossos docents universitaris 

� Butlletí Oficial de les Illes Balears i mitjans de comunicació (diaris) 
o Convocatòries de concurs de places de contractats i places d’interins 

� Comunicats i reunions a través dels òrgans de representació sindical del PDI. Junta de 
Personal i Comitè d’Empresa. 

� Comunicats i reunions amb els directors de departament i caps d’estudis 
� Comunicats de la Rectora directament a tot el PDI a través de les llistes de difusió 

interna del Servei d’Informació de la UIB 
� Pàgina web 
� Intranet 

 

6 SEGUIMENT I MESURAMENT 

El vicerector responsable realitza el seguiment i mesurament de la política de PDI globalment.  
 
De forma més concreta, el vicerector responsible gestiona les sol·licituds de modificacions de 
plantilla del professorat dels departaments i en controla la despesa. 
 
El Servei de Recursos Humans té la responsabilitat de gestionar la plantilla del PDI, comprovar-
ne les modificacions i fer un seguiment de l’ocupació de la plantilla, així com el control del 
pressupost de personal. 
 
La Secció de Gestió Acadèmica duu el control dels POA i COA dels departaments de la UIB. 
Fa el seguiment de la càrrega docent i de la capacitat docent dels departaments per tal de 
poder detectar descompensacions.  
 
Amb aquesta informació el Consell de Direcció pot proposar accions de política de personal 
com ara la posada en marxa de nous ensenyaments, l’amortització de places vacants o la 
decisió de no prorrogar places de professorat contractat, les quals són aprovades pel Consell 
de Govern de la Universitat. 
 
Són indicadors d’aquest procés els següents: 
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• Assoliment dels objectius de la política de PDI 
• Pressupost del capítol I. 

 

7 ARXIU 

Hem d’identificar els registres que garanteixen que el procés descrit es compleix. 

Identificació del registre Suport 
Responsable de la 

custòdia 
Temps de 

conservació 
Política de PDI Informàtic (FOU) Vicerector d’Ordenació 

Acadèmica i Professorat 
6 anys 

POA i COA Informàtic OGA 6 anys 
Plantilla dels 
departaments 

Informàtic Servei de Recursos 
Humans 

6 anys 

Pressupost de Capítol I Informàtic Servei de Recursos 
Humans 

6 anys 

Acords normatius i altres 
documents 

Paper/informàtic Secretari General Indefinit 

 

8 RESPONSABILITATS 

 

8.1 Departaments, centres i grups d’interès 
Realitzen una proposta de necessitats. 
 

8.2 Vicerector d’Ordenació Acadèmica i Professorat 
Recopila la informació existent i realitza una detecció i anàlisi de necessitats 
Elabora la política de PDI 
Seguiment i mesurament  
Revisió sistemàtica i modificació, si escau, de la política de PDI.  
 

8.3 Consell de Direcció 
Aprova inicialment les directrius de la política que s’ha de seguir proposada pels vicerectors 
competents. 
Eleva les directrius al Consell de Govern.  
Aprovació inicial de la política del PDI per elevar-la al Consell de Govern. 
 

8.4 Consell de Govern 
Aprova les directius polítiques per seguir.  
Aprova definitivament la política del PDI proposada pel Consell de Direcció. 
 
 


