P4.5 Captar i seleccionar el PAS -nou ingrés de personal funcionari i laboral-

1. Nom del procés i codi: Captar i seleccionar el PAS -nou ingrés de personal funcionari i laboral-, P4.5
2. Objectiu i abast
Captar i seleccionar els millors candidats que responen al perfil competencial de les escales de funcionaris i
dels llocs de treball de personal laboral de la nostra universitat.
3. Propietari / Responsable de la gestió: Vicegerent de l’Àrea de Recursos Humans i Organització / Cap del
Servei del PAS
4. Tipus de procés (Estratègic, Clau o Suport): Suport
5. Descripció
El procés conté i relaciona els processos operatius que es despleguen per dur a terme l’objectiu.El càlcul de
l’oferta d’ocupació pública (OOP) depèn de la Llei de Pressupostos i condiciona l’oferta d’ocupació de la
nostra universitat. A partir del que estableix aquesta llei, es calculen les ofertes d’ocupació pública segons
la taxa de reposició i la taxa addicional d’estabilització, si s’escau. L’OOP es publica al DOGC, i a partir
d’aquesta data la universitat disposa de tres anys per convocar les places.
Els processos selectius per a l’accés són molt diferents si es tracta de PAS funcionari o de PAS laboral. En el
cas del PAS funcionari, el rector convoca processos de concurs-oposició; en el cas del PAS laboral, el gerent
convoca el procés selectiu de nou ingrés corresponent. En funció de si aquestes darreres places són
d’estabilització o de reposició, prèviament cal convocar concursos de trasllat i promoció interna de PAS
laboral.
En qualsevol cas, ambdós processos tenen com a referència el sistema de gestió per competències que
concreta un perfil competencial per a cada grup profesional. El perfil conté les competències clau i el nivell
de desenvolupament requerit per aquestes.
Els processos selectius els duen a terme un tribunal de 5 persones nomenats tal i com determina la
normativa, la qual és diferent en el cas del personal funcionari (Reglament per a l’ingrés, provisió,
promoció i mobilitat del PAS funcionari) que en el cas del personal laboral (VI Conveni col·lectiu del
personal d’administració i serveis laboral de les universitats públiques catalanes).
Els tribunals avaluen als aspirants en cada una de les convocatòries i proposen al rector o al gerent el seu
nomenament o contractació, segons el cas.
6. Participació dels grups d’interès en la presa de decisions (taula grups d’interès i participació)

PAS

Formen part dels tribunals de selecció, i com a membres d’aquests poden fer
aportacions i fer sentir la seva veu durant les sessions que se celebrin.

Societat
(Candidats)

Com a participants dels processos selectius poden presentar recursos i al·legacions al
llarg d’aquests processos.
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Variable en funció de les convocatòries. Es pot consultar a: https://www.upf.edu/web/personal/ofertespas
8.

Aplicacions/Sistemes d’informació
Hominis, PAE, Convocatòries per al PAS

9.

Indicadors
Codi
SGIQ

Nom

Responsable de la gestió
de l’indicador

Ubicació

I4.2.1

Percentatge de PAS
permanent (funcionaris)

Cap del SPAS

Veure catàleg d’indicadors

I4.2.2

Percentatge de PAS
permanent (laborals)

Cap del SPAS

Veure catàleg d’indicadors

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

Codi al
diagrama

D4.5.1

A

Taxa de Reposició i taxa
d’estabilització

B

Plans d’acció/ projectes adreçats al
PAS

D4.2.1

Nom

Tipus
(Entrada/sortida)

Ubicació

Entrada

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

Entrada

Arxiu Vicegerència ARHiO:
https://drive.google.com/drive/u/1/f
olders/0AMJKEOQtg_Q1Uk9PVA
https://www.upf.edu/web/personal/i
nformacio-convocatories-anteriors

D4.5.2

C

Oferta d'ocupació pública de
personal d’administració i serveis
de la Universitat Pompeu Fabra

Sortida

Existeix un enllaç a cada oferta
d’ocupació pública (Resolució
11.06.19
https://www.upf.edu/documents/136
067308/227046939/taxa2019.pdf/cdf
e85fe-079c-72e7-c9340ba7124b1b9b)
https://www.upf.edu/web/personal/
ofertes-pas

D4.5.3

D

Convocatòries del PAS

Sortida

Existeix un enllaç a cada convocatòria.
Abans del 2018: Arxiu físic del Servei
de PAS

D4.5.4

E

Expedient convocatòria

Sortida

Arxiu Secció de Selecció.
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Codi
SGIQ

Codi al
diagrama

Tipus
(Entrada/sortida)

Nom

Ubicació
Per a cada procés selectiu, existeix un
expedient amb la informació i la
documentació que composen la
mateixa

11. Vinculació amb altres processos
●
●
●
●

P2.1 Programar i verificar un nou títol de grau, màster o doctorat, en el sentit que caldrà disposar de
nous efectius de PAS, o redistribuir els existents, per donar suport a la gestió de les noves titulacions.
P2.5 Gestionar l’extinció o desprogramació d’un títol de grau, màster o doctorat. Les previsions quant
a contractació de nous efectius de PAS es poden veure minvades si es preveu extingir titulacions.
P4.2 Establir la política del PAS. Quan s’estableix la política del PAS es concreten les accions que es
duran a terme per a la captació i selecció del PAS.
P4.9 Programar i avaluar la formació del PAS, atès que els nous efectius de personal hauran de
formar-se per a millorar l’encaix amb el perfil competencial del lloc de treball al que s’ha accedit.

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).
Llei de Pressupostos de l’Estat (2018)
Estatut del treballador.
Estatuto básico del Empleo Público, llei 7/2007, de 12 d’abril (EBEP).
Estatuts de la UPF
Normativa interna del PAS
Decret legislatiu 1/1997.
Conveni col·lectiu del personal d’administració i serveis laboral de la Universitat de Barcelona, la
Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat Politècnica de Catalunya, la Universitat Pompeu
Fabra, la Universitat de Girona, la Universitat de Lleida i la Universitat Rovira i Virgili (codi de conveni
núm. 79002770012008)

13. Revisions
Versió

Data

1

15/09/2014

Descripció
Versió inicial
Aplicació de la nova versió de la fitxa

2

20/11/2019

3

20/05/2020

Simplificació del diagrama posant èmfasi en la presa de
decisions
S’han revisat els indicadors del procés atenent els
requeriments fets pel CAE-SGIQ en l’Informe d’avaluació
preliminar
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