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CRITERIS PER L’ELABORACIÓ DE LA NORMATIVA ÚNICA DEL PAS 

 

 

 

 

1. Introducció  

Tal com queda reflectit al Pla Estratègic de Qualitat de la URV, elaborat l’any 

1998, el compromís fonamental de la URV es Construir el futur, contribuint al 

desenvolupament de la persona i al progrés de la societat mitjançant la 

generació, revisió i transmissió del coneixement. Entre les funcions que 

desenvolupa la URV per assolir aquest compromís cal tenir en compte les 

adreçades a la gestió i en aquest sentit, al mateix pla estratègic es planteja 

l’objectiu genèric de Optimitzar els recursos públics que la societat posa a la 

nostra disposició i promoure el desenvolupament de les persones, dels col·lectius 

i de les unitats de la URV 

En línia amb aquest objectiu genèric es necessari, i s’està duent a terme 

progressivament, un esforç per aconseguir una major eficàcia en el servis i un 

increment de la seva eficiència. Per això s’estan desenvolupant actuacions i 

propostes que consideren el factor organitzacional i les persones que el 

composen com a claus en aquest procés. La qualitat que està assolint la gestió a 

la URV i les millores que encara s’han d’assolir, requereixen el compromís i la 

implicació de totes les persones que integrem la comunicat universitària. Però a 

més a més d’aquest compromís i d’aquest implicació es necessari desenvolupar 

actuacions, acords, normatives, etc. Que siguin la base sobre la es desenvolupi 
aquesta política organitzativa i de recursos humans.  

En aquest sentit, darrerament s’estan desenvolupant un seguit d’actuacions 

entre les que son remarcables el model organitzatiu del catàleg de llocs de 

treball, la posada en marxa de la política i reglamentació del PAS, l’esforç per la 
millora dels processos de gestió, etc. 

A més a més, l’organització d’administració i gestió de la Universitat està basada 

en el Personal d’Administració i  Serveis. Les línies d’actuació, directrius, criteris i 

normatives que acompanyen la tasca professional d’aquestes persones son 

necessàries per tal de que les seves relacions laborals amb la Universitat no 

estiguin supeditades a situacions imprevistes sinó que totes les situacions 

habituals i previsibles es resolguin en base a l’aplicació de criteris o normatives 
preestablerts.  

Per tant i com a colofó de les actuacions ja dutes a terme es necessari 

desenvolupar una Normativa Única del PAS que estableixi i reculli de forma 

integrada tots els criteris i normatives que regulen les relacions laborals del PAS 

amb la Universitat, ja sigui en base a la normativa i a la legislació general que 

sigui d’aplicació,  o be per normativa pròpia de la universitat. El 

desenvolupament d’aquesta normativa s’ha de realitzar amb una visió 

pragmàtica, per el que fa a la integració de diferents normatives actuals que 

estan disperses. Es necessària, però també, una visió critica per la identificació i 

regulació d’aquells aspectes necessaris i que actualment estan en un buit o be de 

llacunes que donen peu a la subjectivitat i a la aplicació no homogènia dels 

criteris. Finalment també s’impulsen canvis en les regulacions i els procediments 

que afavoreixin una millora de la qualitat en el servei i en la gestió i també la 
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satisfacció i condicions de les persones que desenvolupen la seva activitat 
professional a l’àmbit de l’administració i els serveis de la URV. 

Aquesta NUP serà compatible i respectarà tota la legislació i normatives de rang 

superior que estiguin en vigència tant a nivell de comunitat europea, com a 

nivell estatal o de Catalunya. El mateix succeirà respecte els convenis col·lectius 

acordats en cada moment en l’àmbit universitari català, respecte al personal 

laboral de les universitats. Aquestes normatives de rang superior, seran les que 

s’aplicaran en cas d’absència de referència específica a la NUP de la URV. 

Recentment ha entrat en vigor de la Ley Orgànica 6/2001, de 21 de diciembre 

de Universidades, LOU, de la qual actualment no existeixen disposicions de 
desenvolupament en relació al PAS. 

En cas de que es produeixi aquest desenvolupament i aquest afecti a la present 

NUP, s’hauran d’abordar les modificacions necessàries. El mateix ha de succeir 

en relació als Estatuts de la URV que poden ser renovats properament. Mentre 

tant, el que si  està establert es la legislació general de funcionaris de l’estat i la 

legislació en aquesta matèria a Catalunya i també la legislació laboral general i el 

Conveni Col·lectiu del Personal Laboral de les Universitats Publiques Catalanes. 

Tal com legisla la LOU en el seu TITULO X, Del personal de administración i 

servicios de las Universidades públicas, haurem d’entendre que el PAS de la URV 

està format per personal funcionari de les escales de la pròpia URV, personal 

laboral contractat per la pròpia URV i per personal funcionari pertanyent a cossos 

i escales d’altres Administracions públiques, si es dona el cas que aquest presti 

serveis en el sí de la URV.  Per tant aquesta NUP, serà també d’aplicació al PAS 
format per els col·lectius anteriors. 

La mencionada LOU, també legisla en termes genèrics en quan a retribucions, 

selecció, provisió de places, situacions i representació i participació.  En relació 

en aquests temes, i per extensió a tots els demés, la present normativa serà 
coherent amb el marge d’autonomia universitària restant. 

Finalment s’ha de destacar que tota aquesta dinàmica legislativa, però també la 

evolució i la millora continua a la URV, fa que aquesta NUP no tingui un caràcter 

immòbil, sinó que s’ha de considerar un element dinàmic, i que s’ha d’adaptar a 
les necessitats futures. 

El contingut d’aquest document, les normatives que hi queden recollides, i el 

desenvolupament futur de les que resten pendents s’entén que s’han 

desenvolupat i es desenvoluparan en un marc de diàleg i negociació entre la 

Universitat i els representants sindicals del PAS, atenent-se a les situacions 

legislatives o regulatives d’ordre superior i que calgui complir en cada moment i 
per cada aspecte. 

L’objectiu fonamental, per tant, d’aquest document es anar recollint aquesta NUP 

orientada a resoldre integralment aquesta situació i a formalitzar totes les 

relacions que el PAS manté amb la institució des del punt de vista laboral. 

2. Objectius de la Normativa Única del PAS 

Els objectius de la NUP estan clara i directament relacionats amb les intencions 

exposades a l’anterior capítol introductori. Per tant els podem sintetitzar en el 
següent quadre resum: 
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OBJECTIUS 

1. Recull formal i integrat de les normatives relatives al PAS i que estan 

disperses, que es converteixi en document de referència per totes les relacions 

laborals del PAS de la URV amb la seva universitat. 

2. Identificació i desenvolupament de normatives per cobrir els actuals buits. 

3. Identificació de normatives actuals confuses o millorables i 

desenvolupament de les normatives substitutives corresponents. 

4. Identificació i referenciació de procediments per l’aplicació de cada una de 

les normatives. 

5. Tenir en tot moment clarament identificats aquells aspectes de la normativa 

pendents de desenvolupament o modificació. 

IMPACTE ESPERAT 

1. Millora en l’eficàcia de l’aplicació de cada una de les normatives. 

2. Claredat en l’aplicació per eliminació de la diversitat de tractaments i criteris 

per situacions similars. 

3. Comptar amb procediments i criteris preestablerts que estalviaran temps i 

esforços en l’aplicació de determinades normatives.  

3.    El procés d’elaboració de la Normativa Única del PAS 

El procés d’elaboració de la Normativa Única del PAS, serà evolutiu. En una 

primera fase s’identifiquen els seus continguts i la seva conceptualització. 

Posteriorment i de forma successiva es definiran íntegrament cada un dels 

continguts i es completarà el desenvolupament els diferents apartats de la 
Normativa.  

3.1) Abast d’aquest document 

En aquest document inicial, queda recollit l’índex que contindrà la NUP una 

vegada desenvolupada en la seva integritat. Així mateix queda reflectida la 

conceptualització. Aquesta està plasmada als punts 1.-Introducció, 2.-Objectius i 

en aquest apartat  3.-El procés d’elaboració de la NUP. En quan als altres 

apartats resultaran amb les definicions i els continguts de referència i en altres 

casos quedaran només enumerats a l’índex conjunt de la normativa. 

3.2) Plantejament de conclusió de la NUP 

Per la conclusió final dels continguts de la NUP ens podem trobar amb diverses 
situacions: 

a)  aspectes a normativitzar d’inici, corresponents a qüestions fins ara poc o 

gens plantejades o regulades (per exemple avaluació, productivitat, 
promoció,...) 

b) aspectes per els quals convindrà revisar els plantejaments actuals, però en 

resultaran unes mínimes adaptacions o adequacions que hauran de quedar 
recollides. 

c) Aspectes per els quals convindrà revisar els plantejaments actuals i per els 
que pot convenir d’introduir canvis normatius o de procediment. 

El contingut final serà igualment analitzat i aprovat per el consell de govern, 
desprès del procés d’elaboració.  

 


