P4.2 Establir la Política del PAS

1. Nom del procés i codi Establir la Política del PAS. P4.2
2. Objectiu i abast
Definir les polítiques de personal d’administració i serveis, d’acord amb les línies estratègiques i
implantar-les mitjançant plans d’actuació específics que repercuteixen en diferents àmbits: captació i
selecció, formació, avaluació i promoció.
3. Propietari / Responsables de gestió: Gerent / Vicegerent de l’Àrea de Recursos Humans i Organització
4. Tipus de procés (Estratègic, Clau o Suport) Estratègic
5. Descripció
La política del PAS s’estableix com a resultat de la planificació estratègica que s’ha definit en l’àmbit de
la gestió dels recursos humans. Tenint en compte les necessitats internes, les normatives que apliquen
en aquest àmbit tant a nivell estatal, autonòmic com intern de la propia universitat, es defineixen les
línies principals que marcaran el full de ruta de la política del personal d’administració i serveis de la
universitat.
En el cas de la UPF, aquestes línies principals han de permetre establir el mecanisme que faciliti
l’assoliment d’una plantilla estable i coherent, consolidar un model de desenvolupament personal i
professional i de gestió de persones per competències, i promoure un model de gestió basat en
l’adequació en les estructures organitzatives.
El/la vicegerent de l’àmbit de Recursos Humans i Organització, juntament amb el/la cap de servei del
PAS elaboren una proposta de pla d’actuacions a desenvolupar en un període determinat, el qual es
fixarà tenint en compte el pla estratègic que ha establert la universitat en aquest àmbit. Aquesta
proposta de pla d’actuacions s’eleva al gerent per a la seva aprovació, alhora que es presenta també
al/la vicerector/a de comunitat universitària. Es recullen, i si s’escau, s'incorporen les observacions
sobre la proposta. Posteriorment es presenta la proposta als agents socials, amb la finalitat de donar a
conèixer la política que s’ha definit, alhora que escoltar a la part social i, si s’escau, recollir i tenir en
compte les observacions. Des de la vicegerència s’implementa el pla d’accions definit i consensuat. Es
fan els informes anuals pertinents, en el qual es detalla el retiment de comptes de les accions que s’han
dut a terme relatives al pla d’accions definit que es deriva de les polítiques establertes per al PAS.
D’aquests informes de seguiment es desprenen les propostes de millora per al proper període en
relació a la política del PAS, tenint en compte també el context socioeconòmic del moment, així com
les noves necessitats o projectes que endegui la universitat.
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6. Participació dels grups d’interès en la presa de decisions (taula grups d’interès i participació)

PDI

En el Consell de Govern s’aproven les normes relatives al PAS. El PDI que en forma part
poden votar-les i fer sentir la seva veu en les sessions en què aquestes normes hagin de
ser aprovades. Alhora, poden fer aportacions i formular suggeriments.

Estudiants

En el Consell de Govern s’aproven les normes relatives al PAS. Els estudiants que en
formen part poden votar-les i fer sentir la seva veu en les sessions en què aquestes
normes hagin de ser aprovades. Alhora, poden fer aportacions i formular suggeriments.
●

En el Consell de Govern s’aproven les normes relatives al PAS. El PAS que en
forma part poden votar-les i fer sentir la seva veu en les sessions en què
aquestes normes hagin de ser aprovades.

●

Respon l’enquesta de clima laboral, i dels resultats d’aquesta es poden formular
noves polítiques per al PAS.

●

Pot presentar suggeriments i queixes i interposar queixes al Síndic de Greuges
que poden condicionar l’establiment de polítiques per al PAS.

●

També el PAS poden elevar inquietuds i formular propostes als comandaments
respectius, els quals les traslladaran al/ a la cap del Servei de PAS a les reunions
que s’hi celebrin.

●

Igualment poden traslladar inquietuds i formular propostes als seus
representants legals (seccions sindicals, Comitè d’Empresa del PAS laboral i Junta
de Personal del PAS funcionari), els quals les elevaran a la/el vicegerent de l’Àrea
de RHiO.

PAS

Els membres del Consell Social que formen part del Consell de Govern, poden aprovar o
no les normatives relatives al PAS. Alhora, poden fer aportacions i formular suggeriments.
Societat (Consell
Social)

Com a membres del Consell Social, participa i pot fer sentir la seva veu en l’aprovació del
pressupost de la Universitat que inclou el capítol I (despeses de personal) així com en
l’aprovació de les modificacions de la Relació dels Llocs de Treball que es deriven de
l’aplicació de la Política del PAS

7. Calendari del procés
El calendari està sotmès al calendari del Pla d’Accions del Pla Estratègic de la universitat. El que s’està
treballant actualment és el 2017-2021.
8. Aplicacions/Sistemes d’informació
-

Hominis
Web del PAS
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9. Indicadors
Responsable de la gestió
de l’indicador

Codi SGIQ

Nom

Ubicació

I4.2.1

Percentatge de PAS permanent
(funcionaris)

Cap del Servei de PAS

Veure catàleg d’indicadors

I4.2.2

Percentatge de PAS permanent
(laborals)

Cap del Servei de PAS

Veure catàleg d’indicadors

I4.2.3

Percentatge de dones que
ocupen llocs de direcció

Cap del Servei de PAS

Veure catàleg d’indicadors

10. Documentació (taula amb Codi, nom, tipus(entrada/sortida), responsable, ubicació i publicació)
Codi
SGIQ

Codi al
diagrama

Nom

Tipus
(Entrada/sortida)

Ubicació
Arxiu d’equip:
P:\UPEQ\PROJECTES\Pla Estratègic

D1.1.4

A

Pla estratègic

Entrada

Web:
https://www.upf.edu/web/plaestrategic/el
-nostre-pla

Arxiu d’equip:
P:\UPEQ\PROJECTES
D1.1.8

B

Pla d’actuacions

Entrada

D4.2.1

C

Plans d’acció / projectes

Sortida

D4.2.2

D

Documents de
seguiment

Web:
https://www.upf.edu/documents/4328939
/214153882/Pla_dxactuacions_20182020.pdf/b57da571-252b-fe3d-f271597033f6035a

Arxiu Vicegerència ARHiO:
https://drive.google.com/drive/u/1/folders
/0AMJKEOQtg_Q1Uk9PVA
Arxiu Vicegerència ARHiO:
https://drive.google.com/drive/u/1/folders
/0AMJKEOQtg_Q1Uk9PVA

Sortida
Memòria UPF:
https://www.upf.edu/web/universitat/me
mories-d-altres-cursos
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11. Vinculació amb altres processos
●
●

●

●

●

●

P1.1 Definir el Pla estratègic, els projectes d’àmbit institucional i fer-ne el seguiment. El Pla Estratègic
s’erigeix com a document programàtic que condiciona, defineix o redefineix la política del PAS.
P2.6 Gestionar la satisfacció dels grups d’interès: periòdicament es realitzen enquestes al PAS que
poden condicionar l’establiment de la Política d’aquest col·lectiu (per exemple l’estudi d’opinió sobre el
clima laboral, cultura organitzativa, compromís individual i riscos psicosocials).
P4.5 Captar i seleccionar el PAS -nou ingrés de personal laboral i funcionari-: Atès que l’establiment
de la política que ha de regir el PAS condicionarà la seva selecció. Per exemple, l’aposta pel model de
gestió de les persones per competències, com a política del PAS que s’ha definit a nivell estratègic, s’ha
incorporat alhora en els processos de selecció de personal (en concret les entrevistes es basen en el
perfil competencial que s’ha establert per al lloc de treball).
P4.9 Programar i avaluar la formació del PAS: A l’igual que en el cas anterior, el tipus de gestió del PAS
pel que s’opti a nivell polític condicionarà la programació i avaluació d’aquest col·lectiu. Per exemple, el
model de gestió de persones per competències s’ha incorporat en els processos de formació de
personal, en concret es fan cursos per tal de reforçar les competències que es demanen en el perfil
competencial que s’ha establert per al lloc de treball.
P5.4 Gestionar els suggeriments i queixes a la UPF: l’opinió dels diferents grups d’interès, recollida a
través de les enquestes així com de la bústia de suggeriments i queixes pot ser un input d’entrada que
pot condicionar l’establiment de la política del PAS.
P5.5 Gestionar les queixes al Síndic de Greuges: atès que les queixes rebudes per aquesta via poden
ser un input d’entrada que pot condicionar l’establiment de la política del PAS.

12. Normativa
●
●
●
●
●
●
●

Llei Orgànica 6/2001 d’Universitats (LOU).
Llei Orgànica 4/2007 per la qual es modifica la Llei Orgànica 6/2001 d’Universitats (LOMLOU).
Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'universitats de Catalunya (LUC).
Decret legislatiu 1/1997.
Estatut del treballador.
Estatuto básico del Empleo Público, llei 7/2007, de 12 d’abril (EBEP).
Estatuts de la UPF

13. Revisions
Versió

Data

1

15/09/2014

Descripció
Versió inicial
Aplicació de la nova versió de la fitxa

2

25/11/2019

Simplificació del diagrama posant èmfasi en la presa de
decisions
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Versió

Data

Descripció

3

19/05/2020

S’ha simplificat el diagrama i s’han revisat la documentació i els
indicadors del procés atenent als requeriments fets pel CAESGIQ en l’Informe d’avaluació preliminar.
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14. Diagrama de flux

