
www.uib.cat 

 Convocatòria de 
  

 

2014-15 

provisió de 
llocs de PAS 
funcionari 



www.uib.cat 

era necessari treure 
una convocatòria 

Anterior convocatòria de 
provisió de llocs de treball: 
Resolució de  
24 de juny de 2008 
 

6 anys  
que els llocs de treball es  
cobrien en comissió  
de serveis 



www.uib.cat 

23 de juliol de 2014 
per la qual es 
convoca concurs de 
mèrits i concurs 
específic 

Resolució del Rectorat del dia  



BASES CONSENSUADES 
 

www.uib.cat 

Gerència  

Comissió  
de representants  

del PAS 
 



Mèrits generals: 
 
 
 

Antiguitat, grau consolidat, 
titulació, formació, català, 
idiomes, experiències en 
les diferents àrees de 
gestió, nivell de llocs 
ocupats, etc. 
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01 



 

Mobilitat del PAS  
Estades en altres 
universitats 
Premis a concursos de 
millora  
Avaluació per competències  
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Per al concurs específic s’ha 
valorat: 

   Formació específica  

   Treball en l’àrea de gestió 

   Proposta d’actuació del candidat/a 
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Comissions de valoració  
 

Cossos generals 
Cossos específics 
Altres serveis,  
biblioteca, TIC  

2 4 
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Comissions 
de valoració 
formades per 
: 

2    membres designats 
per la Gerència 

1    membre designat  
   per sorteig 

    secretari comú a totes 
les comissions, per 
donar homogeneïtat al 
procés 

1 

   membres designats per 
la C. de representants 2 



CONVOCATÒRIA CONCURS. PRIMERA FASE  
 

• Places convocades 128 : 105 concurs gral + 23 concurs específic 
  
• Sol·licituds presentades:  124 funcionaris 

• Aquests funcionaris han sol·licitat en total 391 Places 
 

• Places adjudicades 47  
 
• Han quedat desertes 72 places  
       (nivells baixos o de perfils molt específic) 

 
 

 
 
 
 

CONVOCATÒRIA CONCURS 

PRIMERA FASE 
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Desertes places de nivells baixos o de perfil molt específic 

Places convocades  

 
Sol·licituds  

presentades:   
 

124  
funcionaris 

 
  

Places 
adjudicades  

 

47  
105 concurs general 
+ 23 concurs específic 

Aquests funcionaris 
han sol·licitat en total 
391 places 

128  



CONVOCATÒRIA CONCURS 
FASE DE RESULTES 

www.uib.cat 

  
Places 

adjudicades  
 

92 concurs general 
+ 2 concurs específic 

Aquests funcionaris 
han sol·licitat en total 
366 places 

94  
Places convocades Sol·licituds  

presentades:  

78  
funcionaris 

  
28  

Adscripcions 
provisionals 

2 
Desertes places de nivells baixos o de perfil molt específic 
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En total hi ha 
24 serveis o unitats 
administratives  
que s’han vist afectats 
per les places que s’han 
ofert a la convocatòria 
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Tots els funcionaris 
ocupen les places que 
s’han adjudicat, amb 
efectes econòmics i 
administratius del dia 1 de 
maig de 2015 

Característiques de 
 les adjudicacions 

01 
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La incorporació al lloc de 
treball dels funcionaris, per 
facilitar l’aprenentatge i la 
transferència de 
coneixements, s’ha fet de 
forma transitòria dins aquest 
mes de maig 

Característiques de 
 les adjudicacions 

02 
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La Gerència ha diferit fins 
a mitjans de juny la 
incorporació de 
determinats funcionaris 
que, per problemes 
puntuals del servei, 
necessitaven ajornar la 
seva partida (4) 03 

Característiques de 
 les adjudicacions 



Convocatòries per cobrir 
places en comissió de 
serveis 

www.uib.cat 



ACORDS 
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Gerència  

Comissió de 
representants  

del PAS  



 

18 

www.uib.cat 

01 

Implantació d’un procediment i 
criteris per a les convocatòries 
de places a cobrir en comissió 
de serveis. Barems i Comissió 
de valoració 

- Objectivar el procediment 
- Més informació i 
transparència  

-Participació dels caps 
responsables del servei 
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02 
Compromís de treure 
convocatòria de provisió 
de llocs de treball cada 
dos anys 



CONVOCATÒRIA CONCURS. PRIMERA FASE  
 

• Places convocades 128 : 105 concurs gral + 23 concurs específic 
  
• Sol·licituds presentades:  124 funcionaris 

• Aquests funcionaris han sol·licitat en total 391 Places 
 

• Places adjudicades 47  
 
• Han quedat desertes 72 places  
       (nivells baixos o de perfils molt específic) 

 
 

 
 
 
 

CONVOCATÒRIA 2015  

Places en comissió de serveis 
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  Primera 

 

CS adjudicables 

14  

S’acorda treure convocatòries de comissió de serveis per 
cobrir les places vacants del concurs de mèrits i concurs 
específic. 

Segona 

 

CS adjudicables 

7 
Tercera 

 
Pendent de 

resoldre 



ACCIONS REALITZADES 

 
Resolució del Rectorat per 
la qual es convoca concurs 
de mèrits i concurs 
específic 
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Convocatòria per cobrir 
places en comissió de 
serveis  

Convocatòria per cobrir 
places en comissió de 
serveis 

Convocatòria per cobrir 
places en comissió de 
serveis 

23 de juliol de 2014 21 d’abril de 2015 

8 de maig de 2015 22 de maig de 2015 

01 02 

03 04 
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Aspectes a 
destacar del procés 
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01 
Compliment d’un compromís de l’equip de 
direcció de facilitar l’estabilitat i resoldre una 
situació de cobertura provisional de llocs de 
llarga durada 

02 Col·laboració i diàleg constructiu entre 
els representants dels treballadors i 
Gerència en la definició dels criteris de 
valoració 

03 Donar oportunitats de mobilitat al PAS 
que ho demana 

Valorar l’esforç de millora i la inquietud 
per la formació i per la millora del 
currículum dels funcionaris 04 



Tasca 
desenvolupada 
per les 
comissions 
de valoració 

Feinada 
realitzada pel 
Servei de 
Recursos 
Humans 

Bona disposició 
dels caps i 
dels 
companys  
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Enhorabona! 
 
  

La Gerència, a la 
vostra disposició 
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