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Presentació
Aquest document neix amb la finalitat de plasmar les principals actuacions que durà a
terme la Gerència en el període 2012-14, per tal d’assegurar que el personal
d’administració i serveis i l’organització administrativa s’adaptin i estiguin en
condicions de contribuir amb la resta de col·lectius de la comunitat universitària a la
consecució dels principals objectius i reptes de la Universitat de les Illes Balears.
El Pla que ara us presentam vol aprofundir alguns dels objectius ja formulats a l’anterior
Pla d’actuació 2009-10, però alhora que té aquest vessant continuista, també afronta els
nous reptes de la Universitat i de l’Administració pública en general, com ara
l’assoliment d’objectius d’eficàcia, eficiència, estalvi i sostenibilitat tan necessaris en
temps de crisi.
La Gerència vol destacar que aquest és un document dinàmic, obert a modificacions i a
la incorporació de noves idees i necessitats, i que som conscients que assumir les metes
marcades exigeix la participació, el coneixement i la voluntat de les persones. Només
l’esforç i el quefer diari dels homes i dones que formam la comunitat universitària serà
el que ens portarà a l’èxit.
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CONTEXT
La necessitat d’un canvi de paradigma econòmic i social de la societat actual ha estat
una de les causes de la creació de l’EEES, en el qual participen actualment 46 països
europeus, i de l’espai europeu de recerca (ERA) iniciat amb la Declaració de Lisboa.
El sistema universitari espanyol està immers en un procés de globalització i
d’internacionalització, i es veu impulsat de forma lenta però irrevocable amb la
necessitat de compaginar la resposta a les necessitats territorials i autonòmiques amb
una creixent competitivitat en l’àmbit internacional en la captació de recursos i
oportunitats, elements essencials per garantir un desenvolupament social i econòmic.
Ja fa uns anys que vivim moments de profunds canvis i de contínua reestructuració de la
Universitat. Els títols oficials adaptats a l’espai europeu d’educació superior són ja una
realitat des de 2010. Actualment, la UIB continua aprofundint en el procés d’ajustament
de la Universitat amb les demandes socials i econòmiques i amb les exigències de
l’EEES.

Després del disseny i la verificació dels plans d’estudis, l’adopció de l’ECTS (European
Credit Transfer System), la implantació dels estudis de grau, etc., es perfilen un nou
horitzó, unes noves metes i uns nous objectius.
Altres aspectes contextuals que emmarquen i condicionen el PAG 2012-14 són:
- l’actual situació econòmica
- la nova concepció de l’ensenyament i l’aprenentatge a la Universitat
- les exigències de responsabilitat social de la Universitat i de rendició de
comptes
- l’existència d’un debat crític sobre l’actual sistema universitari i sobre
l’Administració pública en general
- el repte d’integrar objectius relacionats amb l’excel·lència docent, els
aprenentatges dels estudiants, la gestió, la investigació i la innovació junt
amb la responsabilitat social
- la necessitat d’introduir canvis en la cultura expansiva i augmentar
l’eficiència i la coordinació en el si de les institucions universitàries
- l’objectiu de millorar la gestió de les universitats
- la necessitat d’una planificació eficient dels recursos humans, així com la
implantació de mesures que optimitzin els recursos que tenim.

Per fer front als reptes que té plantejada la Universitat no cal només un canvi en els seus
mètodes pedagògics i plans d’estudis i en les estructures d’investigació, innovació i
comunicació, també s’han d’afrontar reformes en la gestió i el funcionament de la
Universitat.
Aconseguir-ho sota les directrius del Consell de Direcció és l’objectiu d’aquest
document.
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OBJECTIUS GENERALS DE LA GERÈNCIA 201214
La UIB en conjunt es veu afectada pel context actual, bona part dels reptes afecten
d’una manera o una altra la gestió. En conseqüència, la Gerència es marca els objectius
següents:
Millorar l’eficàcia i l’eficiència en la gestió econòmica, acadèmica i
administrativa i promoure accions d’austeritat i estalvi.
Continuar impulsant accions de rendició de comptes davant la societat.
Oferir suport al desenvolupament professional, incrementar la valoració
social, impulsar la mobilitat i la visibilitat del PAS.
Enfocar la gestió als usuaris i ciutadans i millorar l’accessibilitat.
Augmentar la flexibilitat, l’adaptabilitat i la versatilitat de l’actual plantilla.
Assegurar l’equitat, l’excel·lència i la qualitat.
Augmentar la transversalitat de la gestió evitant la dispersió de les dades i de
la informació.
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EIXOS ESTRATÈGICS
El Pla s’estructura en quatre eixos estratègics:
Eix 1: Transparència, rendició de comptes i responsabilitat social
Eix 2: Atenció a l’usuari i accessibilitat
Eix 3: Eficiència, estalvi econòmic i sostenibilitat
Eix 4: Gestió de les persones.

Eix 1: Transparència, rendició de comptes i responsabilitat social
Aquest eix respon a la necessitat de la Gerència de contribuir a la millora de la
transparència, la rendició de comptes i la responsabilitat social responent així als reptes
de la Universitat espanyola en conjunt.
Entre les accions que s’han d’afrontar figura l’adaptació de les dades de la Universitat a
les exigències del Ministeri d’Educació, la implantació del nou model de comptabilitat
analítica i d’un Sistema Integrat d’Informació Universitària (SIIU).
L’objectiu del SIIU és centralitzar en una base de dades la informació estadística
referida a les universitats espanyoles a partir d’un conjunt d’indicadors estandarditzats,
fiables, contrastats i comparables. Posteriorment, els diferents agents (universitats,
agències de qualitat, comunitats autònomes i Ministeri), podran obtenir estadístiques i
indicadors d’interès per a la planificació i la presa de decisions en l’àmbit universitari.
Pel que fa al model de comptabilitat analítica, respon a la pretensió del Ministeri de
desenvolupar un model de referència de comptabilitat de costs adaptat a les universitats
públiques espanyoles amb l’objectiu de vehicular la transparència i la rendició de
comptes a la societat.
Aquest model proposa, a partir de la determinació de criteris de repartiment de costs per
activitats i centres, l’elaboració d’un conjunt d’informes i indicadors estàndard que
permetran la comparabilitat, la valoració de la gestió dels recursos emprats i dels
resultats obtinguts en cada un dels serveis prestats per les universitats.
Tant els destinataris dels serveis que prestam com tots els que treballam a les
administracions públiques som conscients que, ara més que mai, augmenta el nivell
d’exigència de la societat cap a l’Administració pública. La gestió ha de ser responsable
socialment, ètica, transparent, eficient i eficaç, orientada a l’usuari i respectuosa amb el
consum dels recursos.
Junt amb la necessitat de millorar contínuament la qualitat del servei que oferim cal
tenir i demostrar una conducta i una manera de gestionar exemplar. En aquesta línia, el
capítol VI del títol III de la Llei 7/2007, de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, parla del
codi de conducta dels empleats públics.
Una de les accions que vol dur a terme la Gerència de la UIB és l’elaboració d’un
manual de bones pràctiques. La finalitat d’aquest document és oferir un conjunt de
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criteris i d’orientacions que facilitin i promoguin el desenvolupament d’una conducta
desitjable pel que fa al PAS de la UIB.
En aquesta mateixa línia de promoció de valors personals i ciutadans socialment
responsables i ètics, s’aplicaran criteris de responsabilitat social a la pròpia gestió
interna universitària, i les actuacions de la Gerència integraran els principis,
procediments i instruments de control, manuals i mecanismes d’avaluació de la qualitat
i de la satisfacció dels usuaris.
De la mateixa manera, es portaran a la pràctica diverses iniciatives per motivar,
sensibilitzar i orientar les persones que treballen a la institució sobre la importància de
tenir un comportament modèlic a tots els nivells. D’aquesta manera es pretén millorar la
imatge corporativa i augmentar la confiança de la societat balear i dels grups d’interès
en la UIB, mostrant fora de la institució que els membres de l’organització es
comprometen a seguir uns principis en desenvolupar el seu treball.

Eix 2.

Atenció a l’usuari i accessibilitat

La Gerència aposta per la qualitat i la millora contínua i, en el període 2012-14,
continuarà impulsant un model de gestió orientat als usuaris.
Els serveis que oferim han de ser accessibles i estar enfocats a la plena satisfacció de les
expectatives i necessitats dels usuaris. Per tal d’assolir aquest repte s’utilitzaran
principalment dos instruments: les cartes de servei i de compromís i l’Administració
electrònica.
El marc general de les cartes de servei i de compromís, que actualment estan
implantades de forma generalitzada a l’Administració pública i a la UIB, està regulat
pel Reial decret 951/2005, de 29 de juliol (BOE de 3 de setembre), i també a l’àmbit de
la comunitat autònoma de les Illes Balears, pel Decret 37/2009, de 26 de juny.
L’existència de les cartes a les webs dels serveis i unitats de la UIB és, sens dubte, un
excel·lent mostrador de la institució i visibilitza la nostra forma de gestionar els serveis,
a la vegada que estableix una comunicació amb els usuaris i explicita el compromís
adquirit per les persones que integram les diferents unitats administratives.
Les cartes també s’utilitzaran com una eina per impulsar nous models de gestió
orientats a la gestió per processos i, per tant, a l’establiment d’indicadors i el
mesurament dels resultats obtinguts per cada servei o unitat administrativa.
Com hem dit abans, un altre instrument que es potenciarà és l’Administració
electrònica. L’aprovació de la Llei 11/2007, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis
públics, situa les administracions davant un gran repte: adaptar l’activitat administrativa
a les enormes possibilitats que ens ofereix la tecnologia a l’hora de prestar millors
serveis i d’una forma més eficient.
La nostra universitat disposa d’una infraestructura tecnològica suficient i adequada per
poder engegar el canvi (nova web, UIBdigital...). Des de 2009 es troba inserida en el
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procés de preparar i adaptar l’organització de l’Administració a les exigències de la Llei
11/2007, per això la Gerència treballa de forma coordinada amb els serveis més
directament implicats, Secretaria General i Centre de Tecnologies de la Informació, per
poder dur a terme amb garantia d’èxit la implantació de l’Administració electrònica.
Dins el Pla d’actuació de la Gerència 2009-10 s’han implementat una sèrie de tràmits
que els diferents col·lectius universitaris (PAS, PDI i estudiants) poden realitzar a través
de la intranet, UIBdigital. D’altres encara no s’han implementat plenament, tot i trobarse en una fase avançada de desenvolupament.
Per als anys acadèmics 2012-14 es preveu ampliar l’abast dels serveis administratius
disponibles de forma electrònica. En aquest nou Pla d’actuació continuaran sent
prioritaris els serveis que cobreixen necessitats i expectatives dels usuaris en general:
Seu electrònica
Registre General
Tràmits de gestió acadèmica
Tràmits de gestió de recursos humans
Tràmits de gestió econòmica i financera
Tràmits de contractació administrativa.
De la mateixa manera, la Gerència continuarà les accions per augmentar l’accessibilitat
i facilitar la plena integració de les persones amb discapacitat.

Eix 3.

Eficiència, estalvi econòmic i sostenibilitat

El tercer eix fa referència a l’aposta de la UIB per la millora, l’eficiència, l’estalvi
econòmic i la sostenibilitat, tan necessaris als nostres dies. Volem fer de la crisi una
oportunitat de millora, potenciant la gestió eficient dels recursos, tant humans com
materials, mitjançant la conscienciació, l’ús de manuals de bones pràctiques, etc.
La primera mesura a prendre és la realització d’una forta campanya de conscienciació
d’estalvi, tant entre el PAS i el PDI com entre l’alumnat i la resta de grups d’interès. Per
exemple, informar l’alumne del cost real de la matrícula, és a dir, del que suposa per a
la societat balear finançar al voltant del 85 per cent dels seus estudis, pot facilitar una
conducta responsable en els joves. En la mateixa línia s’informa tot el personal que
participa en el Pla de formació de la UIB del cost que té cada acció formativa, per tal de
conscienciar de l’esforç que fa la institució per formar el personal.
Es continuarà el pla d’austeritat i estalvi intentant que afecti de la menor manera
possible el compliment de les funcions bàsiques de la institució i els drets de les
persones. Se cercaran fórmules imaginatives per millorar i optimitzar els expedients de
contractació i reforçar la posició negociadora de la UIB.
Es faran estudis previs amb la finalitat de racionalitzar les despeses i els espais, fruit
d’aquests estudis es prendran les decisions adients.
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La responsabilitat social passa també per la sostenibilitat global de la institució, en
aquest sentit, es prendran mesures adreçades a minvar l’efecte negatiu de les activitats
que es portin a terme, de la mateixa manera s’establiran clàusules mediambientals amb
els concessionaris.
La sostenibilitat és una política transversal a la UIB, i també per aquest motiu s’ha creat
recentment l’Agenda 21 UIB com a sistema de gestió global, integrador i transversal,
per aconseguir la sostenibilitat a l’espai universitari, contribuint a una millora global,
amb la participació activa de tota la comunitat universitària. Amb la seva col·laboració,
la Gerència prendrà mesures adreçades a minvar l’efecte negatiu de les activitats que es
portin a terme, de la mateixa manera s’establiran clàusules mediambientals amb els
concessionaris.

Eix 4.

Gestió de les persones

La Gerència és conscient que la formació, la motivació i la participació de les dones i
els homes que formen el personal d’administració i serveis són els elements
imprescindibles per poder assolir amb èxit els objectius marcats en aquest pla 2012-14.
Aquest eix té com a finalitat incrementar la qualitat dels serveis, atendre les
expectatives del personal d’administració i serveis i adreçar totes les actuacions
previstes perquè repercuteixin en una més gran eficàcia i eficiència en els resultats del
servei públic que duem a terme.
La gestió de les persones, en el període 2012-14, es caracteritzarà per dos trets bàsics:
treballar per mantenir l’estabilitat de la plantilla i adequar-la a les noves necessitats de
la institució i de la societat.
Tot i que la situació actual és adversa, la UIB vol fer una aposta seriosa per aconseguir
una plantilla estable. Totes les accions previstes en aquest pla s’adrecen a aquest
objectiu. Hem de treballar per aconseguir que la plantilla de la UIB sigui versàtil, tots
hem d’estar oberts a noves formes d’organització, de distribució de feina. Les
estructures de gestió que tinguin el seu fonament en la versatilitat del personal són les
que faciliten una política d’estabilitat.
Som conscients que per aconseguir aquests objectius totes les persones hi hem d’estar
implicades, hem de modernitzar i millorar els serveis que desenvolupam. Volem que la
nostra universitat sigui un referent en el nostre entorn i que ens puguem sentir
orgullosos de treballar a la UIB.
Un element motivador molt important és l’organització interna, l’adaptació de la
normativa a les noves necessitats i situacions que es generen en la societat, una
normativa més adaptada, amb la participació dels agents implicats, més flexible i més
sensibilitzada amb les necessitats del treballador, de la UIB i de la societat en general.
L’avaluació és una de les eines que tenim a l’abast per millorar la gestió i, de fet, és una
pràctica àmpliament utilitzada a la institució de la qual formam part (alguns exemples:
avaluació institucional de totes les titulacions i de la majoria de serveis o unitats
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administratives, avaluació de clima laboral i de la satisfacció del PAS, avaluació de la
tasca docent del professorat…). Recentment s’ha incorporat l’avaluació del personal
d’administració i serveis. Creiem que anam pel bon camí per incorporar elements que
permetin conèixer millor la nostra institució, les persones que hi fan feina i tenir la
informació necessària per prendre decisions encertades i equitatives.
Atesos els bons resultats obtinguts en el passat mitjançant consultes i contactes directes
amb el personal (enquestes de formació, clima laboral, funcions, reunions de grup,
rodes informatives, etc.), la Gerència vol seguir treballant en aquesta línia per tal de
millorar les condicions de treball del personal, juntament amb l’adopció de mesures de
conciliació i igualtat per millorar el clima laboral. Per aquest motiu considera necessari
continuar aquest tipus d’activitats, per poder recollir de primera mà les inquietuds, les
propostes de millora, els suggeriments, les expectatives, etc.
Els objectius i estratègies definits abans s’han de traduir en les línies d’actuació
següents:
1. Places i carrera administrativa
1.1. L’actual normativa estatal estableix que no s’incorporarà nou personal, no
es contractarà personal temporal, no es nomenarà personal estatutari temporal o
funcionaris interins, llevat de casos excepcionals i per cobrir necessitats urgents
que afectin el funcionament dels serveis públics essencials. Com a
Administració pública estam obligats a observar i complir aquestes normes, però
tan aviat com la normativa estatal ho permeti, la UIB ha de seguir impulsant
accions adreçades a promoure la carrera administrativa i la dotació de places per
als serveis deficitaris.
1.2. Seguint la línia ja iniciada durant l’any 2011, la Gerència continuarà
realitzant anàlisis de distribució de càrregues de feina, necessitats de personal
dels serveis i unitats administratives, amb la finalitat de dimensionar
adequadament les plantilles i detectar desequilibris en matèria de personal.
Fomentarà la planificació eficient dels recursos humans mitjançant la utilització
de les diverses mesures que la normativa en matèria de funció pública posa a
l’abast de les administracions públiques per complir els seus objectius d’eficàcia
i eficiència en la prestació dels serveis públics.
2. Potenciar l’oferta formativa; per àrees funcionals, en idiomes i de directius
2.1. Antecedents:
•

El Consell de Direcció va aprovar l’Acord executiu 9230, del dia 5 de
novembre de 2009, pel qual s’aprova l’estructura del catàleg de llocs de
treball del personal d’administració i serveis de la Universitat de les Illes
Balears per àrees de gestió. Aquest document es troba a la pàgina web del
Servei de Recursos Humans a disposició de tots els treballadors.

•

La Comissió de Formació de la UIB va aprovar la Normativa del Pla de
formació per al personal de la UIB en sessió ordinària del dia 18 de
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novembre de 2010. Va ser modificada per la Comissió de Formació de la
UIB en sessió ordinària del dia 24 de novembre de 2010 i del dia 17 de
novembre de 2011. Aquests documents es troben a la pàgina web del Servei
de Recursos Humans a disposició de tots els treballadors.
•

L’any 2010 es va fer una enquesta de necessitats formatives del personal
d’administració i serveis de la UIB.

•

Aprovació del Pla de formació de l’any 2012, PAS i PDI.

2.2. La Gerència té com a objectiu aconseguir la millora contínua del Pla de
formació, perquè sigui d’utilitat als treballadors i repercuteixi positivament en
els resultats de la institució. Es revisaran i actualitzaran els criteris per elaborar
els plans de formació.
3. Avaluació per competències
3.1. Antecedents:
•

El Consell de Govern va aprovar l’Acord normatiu 9257, del dia 17 de
novembre de 2009, pel qual es modifica l’Acord normatiu 8582/2008, de 10
de juny, pel qual s’aprova l’ordre de funcions dels diferents cossos i escales
del personal funcionari de la UIB. Aquesta normativa recull les funcions,
competències i habilitats que corresponen al personal d’administració i
serveis de la UIB, segons el seu nivell de responsabilitat. El document es
troba a la pàgina web del Servei de Recursos Humans a disposició de tots els
treballadors.

•

Es va dissenyar i aprovar en reunió de la Junta de PAS i la Gerència el
projecte d’avaluació de competències per a la gestió de recursos humans,
personal d’administració i serveis. Aquest document es troba a la pàgina web
del Servei de Recursos Humans a disposició de tots els treballadors.

•

El Consell de Govern va aprovar l’Acord normatiu 9256, del dia 17 de
novembre de 2009, pel qual s’aprova el procediment de convocatòria de
carrera horitzontal del personal d’administració i serveis de la Universitat de
les Illes Balears; la convocatòria inclou per primera vegada l’avaluació per
competències com un mèrit més a tenir en compte. Aquest document es
troba a la pàgina web del Servei de Recursos Humans a disposició de tots els
interessats.

•

L’any 2010 es va dur a terme la primera convocatòria de carrera horitzontal
del PAS i es va fer l’avaluació per competències a un total de 87 funcionaris.
L’any 2011 s’ha de fer l’avaluació de tota la plantilla del personal
d’administració i serveis de la UIB.

3.2. La gestió dels recursos humans ha implementat l’avaluació per competències
com un sistema periòdic i habitual de valoració de la feina i la implicació, positiva i
activa, del PAS en la Universitat. Un cop finalitzada la primera ronda d’avaluacions,
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estam en disposició de realitzar una tasca de revisió i anàlisi dels punts forts i febles
detectats, per tal d’aconseguir millorar el procés.
4. Implementar un sistema d’avaluació de l’acompliment
Des de la Gerència es treballa en l’elaboració d’un sistema de reconeixement a la major
implicació i eficàcia del personal de la UIB, sistema que es regirà pel que disposen la
Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, i la Llei 3/2007, de 27
de març, de la Funció Pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
L’avaluació de l’acompliment és el procediment mitjançant el qual es mesura i valora la
conducta professional i el rendiment o l’acompliment de resultats.
És el procediment formalment establert per conèixer i avaluar la contribució que cada
empleat públic fa als objectius de l’organització al seu lloc de treball.
L’avaluació dels empleats públics és un requisit essencial per a la seva carrera
professional. Ha de ser un factor fonamental de millora de la motivació i el rendiment
de l’empleat públic. Es constituirà una comissió mixta, amb representants de la
Gerència i representants de la Junta de PAS, per tal d’elaborar un document que reguli
aquest procediment.
L’avaluació per competències és, sens dubte, una de les eines que emprarà el sistema
d’avaluació de l’acompliment.
5. Revisar la normativa relativa al PAS de la UIB
5.1. Aquesta línia d’actuació va adreçada a adaptar la normativa que resulti necessària a
conseqüència dels canvis en la normativa estatal o autonòmica i que siguin
d’adaptació a la UIB.
5.2. Aprovar nova normativa adreçada a millorar, adaptar i flexibilitzar les condicions
de treball o la forma de prestació dels serveis dels empleats públics.
5.3. Actualitzar, millorar i simplificar la normativa interna de la Universitat.
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ACCIONS
La llista d’accions que figura a continuació, igual que la resta del Pla d’actuació 201214, estan sotmesos a canvis potencials en el context intern i extern i la situació
socioeconòmica. Actualment les condicions i el context es modifiquen de manera molt
ràpida i bastant imprevisible, per tant, es poden produir desviacions entre allò previst i
el que finalment es faci. No oblidem que la planificació és una eina al servei de la gestió
i no al contrari.

A) Accions encaminades a contribuir a la millora de la transparència,
la rendició de comptes, l’eficiència i la responsabilitat social
Implantar de manera satisfactòria la comptabilitat analítica i el SIIU
Constituir-ne l’estructura i emprendre les accions necessàries per disminuir la
dispersió de les dades i la informació i afavorir la transversalitat de la gestió.
Aprovar el document de personalització a la UIB del model de comptabilitat
analítica.
Fer una anàlisi funcional de les necessitats i de les relacions entre les diferents
estructures de dades de la UIB, per a la futura implantació de la comptabilitat
analítica.
Aquesta acció representarà:
- Redefinició de processos de gestió
- Modificació de les bases de dades existents
- Establir connexions entre aplicacions de gestió
(per exemple, de gestió de la comptabilitat -CTB- / de gestió de RH / de
gestió de la recerca)
Disminuir la burocràcia i adaptar estructures
Continuar el procés d’adaptació de l’estructura a les noves necessitats i
redefinir, si escau, funcions i formular nous objectius de les unitats
administratives i tècniques
Definir i simplificar procediments amb l’objectiu d’augmentar l’eficiència i
disminuir la burocràcia
Regular el procediment de contractació de les persones a càrrec d’un projecte
(Capítol VI)
Crear llistes de distribució de correu electrònic d’acord amb uns criteris i
sotmeses a unes normes per evitar la infoxicació
Avançar en el sincronisme de dades entre les diferents aplicacions de la
Universitat de cara a aconseguir la dada única
Elaborar un manual d’estil de la UIB que faciliti la unificació de criteris a
l’hora de redactar documentació administrativa, per tal de millorar la imatge
institucional de la UIB
Augmentar l’eficiència i fomentar un comportament responsable
Elaborar un manual de bones pràctiques que faciliti i promogui el
desenvolupament d’una conducta desitjable de totes les persones del PAS
Organitzar el III concurs de propostes de millora, per tal de recollir
suggeriments i iniciatives per estalviar i optimitzar els recursos existents
Realitzar les accions que permetin una reducció de despeses i una optimització
dels recursos existents. Algunes possibles accions poden ser: revisar les tarifes
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d’electricitat i de telefonia, racionalització de viatges, utilització racional dels
espais segons l’ús, així com el material d’oficina, tancar els edificis durant
períodes no lectius, ús d’alternatives energètiques, etc.
Enfocar la gestió als usuaris i ciutadans i millorar l’accessibilitat
Continuar implantant l’Administració electrònica
Donar accés al personal de la UIB al seu expedient administratiu a través de la
UIBdigital
Incorporació a Webmail d’eines de treball col·laboratiu
Definir, prioritzar i publicar el catàleg dels serveis que la Universitat oferirà a
partir de l’any 2012 de forma electrònica:
— De gestió acadèmica: facilitar l’accés dels estudiants de postgrau a
l’Administració de la UIB
— De gestió de recursos humans: facilitar que hi puguin accedir les persones
interessades en els procediments de gestió i de selecció de personal i els
ciutadans en general
— De gestió econòmica i financera i de contractació administrativa: facilitar
que hi puguin accedir ciutadans, empreses, proveïdors, licitadors...
Disposar d’una plataforma per implantar la signatura digital
Desenvolupar aplicacions de gestió integrades i basades en la utilització de la
signatura digital.
— Registre General
— Gestor d’arxiu documental
— Facturació
— Gestor financer
— Contractació administrativa
Revisar i actualitzar les cartes de servei i de compromís

B) ACCIONS RELACIONADES AMB LA GESTIÓ DEL PAS
Incrementar la valoració social, impulsar la mobilitat i la visibilitat del PAS
Definir un pla de comunicació interna i externa per tal d’augmentar la visibilitat
del treball del PAS
Afavorir la mobilitat del PAS i la seva participació en programes d’intercanvi
Realitzar plans de comunicació interna i externa per difondre les tasques que es
porten a terme i les bones pràctiques, amb la finalitat d’assolir un augment de la
visibilitat del treball del PAS
Desenvolupar el Pla de formació de l’any 2012
Aprovar i desenvolupar els plans de formació dels anys 2013 i 2014
Augmentar la flexibilitat, l’adaptabilitat i la versatilitat de l’actual plantilla i millorar
l’eficàcia i eficiència de la gestió tècnica i administrativa
Revisar l’acord normatiu de jornada, permisos i vacances quant a la distribució
de la jornada i del temps de treball, per implantar noves mesures de flexibilitat
horària i elaborar criteris homogenis en el control horari. La Universitat canvia
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i necessita que el seu personal també s’adapti i sigui flexible per poder donar un
millor servei
Realitzar un estudi comparatiu de càrrega de treball dels serveis administratius
dels diferents edificis per poder definir les seves necessitats de personal
Elaborar l’acord normatiu que regularà el teletreball i que facilitarà la
conciliació de la vida familiar i laboral d’aquells llocs de treball que, per les
seves característiques, es puguin acollir a aquesta modalitat de treball
Elaborar l’acord normatiu que regularà en el futur la selecció, la provisió de
llocs de treball i la carrera administrativa del PAS a la Universitat
Avaluació per competències i avaluació de l’acompliment
Constituir la comissió mixta que ha d’elaborar la proposta de procediment per
dur a terme l’avaluació de l’acompliment
Treballar en la revisió i millora del projecte d’avaluació per competències i
continuar la seva implementació
Estudi i proposta d’un sistema d’identificació d’objectius per serveis o unitats
administratives lligat a l’avaluació de l’acompliment.
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PLA D’ACTUACIÓ DE LA GERÈNCIA 2009-10.
ACCIONS REALITZADES
Eix 1. Atenció al ciutadà i accessibilitat.
Administració electrònica
ACCIONS REALITZADES
1. Procediments de gestió acadèmica
• Dels estudis de grau
o Adquisició a distància de credencials
o Ampliació de matrícula
o Canvi de clau d’accés
o Extracte acadèmic
o Redistribució automàtica de crèdits
• Dels estudis de postgrau
o Actes
2. Servei de Recursos Humans
• Consulta de Borsa d’Interins
• Incorporació de les noves targetes de proximitat per al control horari i de contacte per a
l’accés a l’ordinador
• Incorporació d’un terminal de control horari a les seus universitàries de Menorca i d’Eivissa i
Formentera
• Serveis a UIBdigital:
o Control de presència (jornada, permisos i vacances)
o Pla de formació (sol·licituds, incidències, detecció de necessitats formatives)
o Avaluació per competències
3. Servei de Nòmines i Seguretat Social
• Serveis a UIBdigital:
o Consulta de retribucions (nòmina i IRPF)

4. Servei de Patrimoni, Contractació i Infraestructura
•
•

Licitació electrònica
o Fase d’estudi de propostes
Serveis a UIBdigital: procediments en curs
o De gestió de telefonia
o De gestió de trasllat de materials
o De gestió de sol·licitud d’obres, equipaments, instal·lacions...

5. S. de Pressuposts i Tresoreria i S. de Control i Comptabilitat
•

Facturació electrònica
o Conveni amb Telefònica - mòdul facturació
o Fase d’adaptació a l’aplicació CTB

•

Serveis a UIBdigital
o Consulta dels investigadors a les seves analítiques
o En curs consulta dels càrrecs acadèmics a les seves analítiques (manteniment
d’organigrama de càrrecs)
o Pendent consulta dels proveïdors a la situació de les factures
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6. Implantació electrònica de gestions de secretaria
o Sol·licituds de places d’alumne col·laborador
o Acceptació/renúncia de places d’alumne col·laborador
o Gestió de la tramitació de certificacions acadèmiques per a alumnes de postgrau
o Gestió de la tramitació de certificacions acadèmiques per a professors de postgrau
o Gestió del programa UIBReutilitza
o Sol·licituds d’instal·lació de programari en les aules informàtiques.

Eix 2.Espai europeu d’educació superior
ACCIONS REALITZADES
Formació i assessorament a les CGQ
Tots els títols oficials de la UIB de grau i postgrau han constituït l’estructura organitzativa de la
qualitat (CGQ, responsable de qualitat) segons el que preveu el SGIQ de la UIB, amb les orientacions i
formació del SEQUA.
Disseny de les eines adients
•

El SEQUA ha elaborat i publicat la guia metodològica Criteris i directrius per a la
implantació del Sistema de Garantia Intern de Qualitat dels Títols.

•

S’han elaborat models i formularis per a la correcta implantació de l’EEES, com ara:
o Model d’informe anual de seguiment i avaluació dels títols oficials
o Model d’informe global d’avaluació i seguiment dels graus i dels màsters oficials
o Formulari per a la definició de la política i els objectius
o Model de pla d’accions
o Model de pla de difusió
o Formulari per a la comprovació de la informació publicada a les pàgines web dels
títols oficials
o Models de convocatòria i acta
o Llista de comprovació de la implantació del SGIQ del títol
o Etc.
El SEQUA ha posat a disposició de l’estructura organitzativa del SGIQ de la UIB una àrea
restringida a la seva web (protegida amb nom d’usuari i contrasenya) on tenen a la seva
disposició tota la informació generada pel SEQUA i necessària per al seguiment dels títols

•

Recollides d’informació i elaboració d’informes (vegeu la taula adjunta)
• Informe de perfil i satisfacció dels alumnes de nou ingrés
• Satisfacció dels alumnes de grau amb el seu programa formatiu
• Satisfacció dels alumnes de postgrau amb el seu programa formatiu
• Satisfacció dels alumnes de títols propis amb el seu programa formatiu
• Estudis d’inserció laboral i satisfacció amb la formació rebuda
• Identificació i anàlisi de les causes d’abandonament
• Avaluació de necessitats i de satisfacció del professorat de grau
• Avaluació de necessitats i de satisfacció del professorat de postgrau
• Avaluació de necessitats i de satisfacció del PAS que dóna suport als títols
• Avaluació de la tasca docent del professorat de la UIB
• Satisfacció dels alumnes amb el Servei de Biblioteca i Documentació
• Satisfacció del PDI amb el Servei de Biblioteca i Documentació
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Producció estadística per al càlcul dels resultats d’aprenentatge i de les taxes i els indicadors
Realització d’auditories internes web dels estudis oficials
Suport i assessorament tècnic a l’elaboració dels informes d’avaluació i seguiment de cada títol
oficial
Des del curs 2009-10 cada titulació oficial de grau i màster de la UIB ha elaborat un informe anual
d’avaluació i seguiment (IAS). En total 2 IAS per títol. El curs 2010-11 s’han lliurat a l’AQUIB 68
IAS.
Suport i assessorament tècnic a la CQUIB
Relacions institucionals amb les agències de qualitat, especialment amb l’AQUIB.
Establir els processos i requisits necessaris per adaptar la gestió al model de la European Foundation
for Quality Management (EFQM) (any 2009).
Iniciar l’avaluació de les secretaries segons el model EFQM (any 2010).
Ajudar les secretaries per tal que puguin contribuir, junt amb la resta de la comunitat universitària, a
implementar el sistema de garantia interna de qualitat de la UIB:
a. Dissenyar les eines adients
b. Oferir el suport i l’assessorament necessari a les secretaries
Potenciar el servei que la Universitat ofereix als membres de la comunitat universitària, especialment
als alumnes, a través de diversos serveis, com ara biblioteques, Campus Extens, audiovisuals, Edicions
UIB..., com a centres de recursos per a l’aprenentatge.
Formar el PAS, especialment el de les secretaries, en relació amb les temàtiques següents:
a. L’espai europeu d’educació superior (3 cursos)
b. L’espai europeu d’educació superior i l’exigència de garantia de qualitat (5 cursos)
c. El sistema de garantia interna de qualitat de la UIB (9 cursos)
d. El model EFQM (5 cursos)

Eix 3. Política de PAS
ACCIONS REALITZADES
Accions referides al catàleg de llocs de treball
Reforç de l’estructura organitzativa dels serveis administratius dels centres
Reforç del suport a la recerca: Serveis Cientificotècnics i Oficina de Suport a la Recerca
Es duen a terme dotacions i desdotacions de places del subgrup A2/C1: increment de 8 places
Es duen a terme dotacions i desdotacions de places del subgrup C1/C2: decrement d’1 plaça
Redistribució d’efectius d’unitats excedents a unitats deficitàries: 21 places
Creació de la unitat administrativa de Can Oleo
Accions referents a impulsar la carrera administrativa:
Convocatòries d’accés:
SUBGRUP

ESCALA
Ajudants
de
suport
a
E
l’Administració
Convocatòries de lliure designació:
SUBGRUP ESCALA
COS

COS

Any 2009

CE

1

Any
2009
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A2
Tècnics mitjans
CE
1
C1/C2
Rectorat
CG
A2/C1
Rectorat
CG/CE
A1/A2
CTI
CE
C2
Ed. Ramon Llull
CE
Convocatòries de promoció interna:
SUBGRUP ESCALA
A2
Gestió
A1
Tècnics superiors
A2
Tècnics mitjans
C1
Administratius
A1
Tècnics superiors en TIC
A1
Facultatius de biblioteca
A2
Tècnics mitjans en TIC
A2
Tècnics mitjans
Procés de promoció interna horitzontal del PAS laboral

1
1
1
1
COS
CG
CE
CE
CG
CE
CE
CE
CE

Any 2009
4
1
2
11
1
2
4
1

Convocatòria de promoció interna horitzontal (29 promocions)
Convocatòries específiques de la borsa d’interins (dues convocatòries)
Convocatòries internes per cobrir llocs de treball en comissió de serveis
Any 2009: 59 places
Any 2010: 17 places
Any 2011: 17 places
Avaluació per competències del personal d’administració i serveis de la UIB
Any 2010: 72 persones
Any 2011: 328 persones
Accions referides a normativa interna de la UIB
o Acord normatiu 9257, del dia 17 de novembre de 2009, pel qual es modifica l’Acord
normatiu 8582/2008, de 10 de juny, pel qual s’aprova l’ordre de funcions dels diferents
cossos i escales del personal funcionari de la UIB
o Es va dissenyar i aprovar en reunió de la Junta de PAS i la Gerència el projecte d’avaluació
de competències per a la gestió de recursos humans. Personal d’administració i serveis
o Acord normatiu del dia 17 de novembre de 2009 pel qual s’aprova el procediment de
convocatòria de carrera horitzontal del personal d’administració i serveis de la Universitat de
les Illes Balears. FOU 321, AN-9256
o Acord executiu del dia 5 de novembre de 2009 pel qual s’aprova l’estructura del catàleg de
llocs de treball del personal d’administració i serveis de la Universitat per àrees de gestió
o Elaboració d’esborranys de les normatives internes següents:
o Acord normatiu que regula la normativa de teletreball
o Acord normatiu que regula la jornada, els permisos i vacances
o Modificació de l’acord normatiu que regula els criteris generals de gestió de la borsa
de treball del PAS.
Sistema Integrat d’Informació Universitària (SIIU), enviament pilot de les dades del curs
acadèmic 2009-10
Millores en el Pla de formació
Classificació de l’oferta formativa per àrees de gestió
S’incorpora als cursos una prova d’aprofitament
S’ha implantat l’enquesta al formador
Es posa en marxa l’enquesta d’avaluació de l’impacte de les accions formatives
Enquesta de detecció de necessitats formatives
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Desenvolupament dels plans de formació de la UIB adreçats al personal d’administració i serveis
Any 2009: 86 accions
Any 2010: 76 accions
Any 2011: 85 accions
Formació d’un grup de treball dedicat a la redacció de les bases dels diferents processos selectius
Formació d’un grup de treball dedicat a l’estudi de les retribucions del PAS
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