
    Fitxa del procés 
 
 

Nom Definir la política del PAS 

Codi E5_6 

Versió / Data Versió 8 / Febrer-Març 2019 

Abast Personal d’administració i serveis (PAS) de TecnoCampus 

Tipologia ( X ) Estratègic     (  ) Clau             (  ) De suport 

Responsable Director/a de gestió de persones de TecnoCampus 

Unitat administrativa 
que en fa seguiment 

Servei de Recursos Humans de TecnoCampus 

Objectiu 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.  

Resultats del procés - Polítiques de personal d’administració i serveis  
- Plans d’acció i projectes per implantar les polítiques 

Documentació 
associada (entre 
parèntesi, ubicació de 
la documentació) 

Pla d’actuacions (Recursos Humans) 

Indicadors Nombre d’acords assolits amb els agents socials / nombre d’acords proposats 

Mecanisme de qualitat 
del procés 

Procés associat al Sistema Intern de Garantia de Qualitat de la Docència. 
Protocol E5.Eficàcia dels sistemes de suport a l’aprenentatge. Validat pel 
programa AUDIT. Directriu 4. Personal acadèmic i de suport a la docència 
El procés incorpora els mecanismes del cicle de qualitat.  

Normativa Estatut del treballador  
Estatuts de la TecnoCampus 
Normativa interna del PAS  
Conveni col·lectiu TecnoCampus 

Aplicatiu de gestió Intranet 

Difusió Intranet 
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PASRecursos humans PatronatDirector General
Diferents Òrgans i 

unitats

Òrgans 
representants 
treballadors/

seccions 
sindicals

Legislació i 
normativa laboral 

vigent

Normativa PAS
TecnoCampus

Pla d’actuacions

Propostes de 
millora i anàlisi de 

resultats

Proposa polítiques  
adreçades al PAS 

inici

Definir els plans 
d’acció/projectes 

Proposta 
polítiques

Valida

Definir els plans 
d’acció/projectes 

E5_7 Procés 
de captació i 
selecció PAS

E5_10 Procés 
de formació 

PAS

E5_11 Procés 
d’avaluació de 
competències 
i objectius del 

PAS

Implica 
Participació

Negociar les 
polítiques

Negociar les 
polítiques

Difondre les 
polítiques

Pla de 
comunicació

Avaluar els 
resultats

Avaluar els 
resultats

Avaluar els 
resultats

Definir propostes 
de millora 

FI

Informe seguiment 
plans d’acció/

projectes

Si

No

Acords 
representants

Si

No

Estat: ( ) En elaboració (x) Validat Director/a de Gestió de Persones de TecnoCampus
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