
 

AVALUACIÓ DE L'ACOMPLIMENT DEL PAS DE LA 

UNIVERSITAT D'ALACANT 

 

INTRODUCCIÓ: 

 

La disposició vint-i-sisena de la Llei 14/2016, de 30 de desembre, de pressupostos de la 

Generalitat per a 2017, va establir que, amb efectes d'1 de gener d'aquell any, s'iniciara el 

procés d'implantació progressiva del complement de carrera professional del personal 

funcionari de carrera i laboral fix d'administració i serveis de les Universitats públiques de 

la Comunitat Valenciana, amb referència al Decret 186/2014, de 7 de novembre del 

Consell, pel qual es regula el sistema de carrera professional horitzontal i l'avaluació del 

compliment, del personal funcionari de carrera de l'Administració de la Generalitat. 

Considerant que aquesta normativa fa referència al procés d’“Avaluació del Compliment 

del PAS”, es fa necessari regular la participació dels agents que intervenen en aquest 

procés, les mesures garantistes contemplades en aquest, i els protocols a utilitzar per les 

persones que ha de dur a terme aquesta avaluació, fent-ho de manera independent a la 

regulació de la percepció del complement de productivitat. 

 

 

I. OBJECTIUS: 

 

Aquesta avaluació afectarà el PAS de la UA funcionari de carrera o personal laboral fix i 

estarà orientada al reconeixement de la professionalitat i l'esforç en el compliment efectiu 

del lloc de treball, perquè es convertisca en un element motivador mitjançant el 

reconeixement del treball ben fet. 

 

D'acord amb el que disposa l'article 12 de la resolució rectoral de 30 de gener de 2018, 

aquesta avaluació forma part dels mecanismes de progressió dins del sistema de carrera 

professional, en funció de la valoració anual de les següents àrees:  

 

Àrea Valoració 

A Orientació i compromís amb el servei públic  

Avaluació del Compliment 
B Professionalitat en l'exercici de les funcions 

assignades 

C Iniciativa i participació per a la millora de la qualitat 

del servei públic 

 

II. PROCEDIMENT D'AVALUACIÓ DEL COMPLIMENT: 

 

Anualment, l'avaluació del compliment del PAS de la UA es realitzarà pel superior 

jeràrquic de la persona a avaluar. Els nivells de jerarquia a utilitzar en aquest procés 

d'avaluació es correspondran amb la jerarquia estàndard definida per la UA, amb caràcter 



 

general, per a tots els serveis i unitats de la mateixa. En aquells supòsits; degudament 

justificats, per l'especificitat de les funcions exercides, i a petició del responsable del 

servei/unitat; es podrà autoritzar per la Gerència l'adaptació d'aquesta jerarquia estàndard 

a través de l'administrador del sistema (Unitat Tècnica de Qualitat). 

 

En aquells supòsits en què en el servei o unitat de destinació no existisca un superior 

jeràrquic PAS de la persona a avaluar, l'avaluació d'aquestes persones serà realitzada per 

la Gerència de la UA, escoltat, si escau, el responsable funcional del corresponent servei o 

unitat, que emplenarà un informe previ sobre aquestes. 

 

Identificació de jerarquia: 

 

GERÈNCIA (0) 

DIRECTOR/A DE SERVEI (1) ADMINISTRADOR/A CENTRE (2) 

SOTSDIRECTOR/A (2) TÈCNIC/A SUPERIOR (2) ADMINISTRADOR/A ADJUNT/A (3) 

GESTOR/A CAP (3) TÈCNIC/A (3) GESTOR/A CAP (4) COORD. SERV. (4) 

GESTOR/A (4)  GESTOR/A (5) AUX. SERV. (5) 

 

 

GERÈNCIA (0) 

DEPARTAMENT/INSTITUT ALTRES UNITATS 
CONSERGERIES SENSE 

ADSCRIPCIÓ A CENTRE 

GESTOR/A CAP (2) TÈCNIC/A SUPERIOR (2) 

GESTOR/A CAP - 

SECRETARI/A DE CÀRREC 

(2) 

COORD. SERVEI. (2) 

GESTOR/A (3) TÈCNIC/A (3) GESTOR/A (3) AUXILIAR DE SERVEI (3) 

 OFICIAL DE LABORATORI (4)   

 

   

Aquesta avaluació s'articularà a través d'una funcionalitat del Campus Virtual (A través de 

l'UACloud: Altres serveis-> Opcions PAS-> Avaluació PAS-> Avaluació PAS).  

 

En els supòsits d'avaluació que no s'aconseguisca el valor màxim de “favorable +“, la 

persona interessada disposarà d'un termini de 10 dies hàbils des que es comuniquen els 



 

resultats provisionals, per a sol·licitar a la Gerència la revisió d’aquesta, aportant les 

al·legacions que estime pertinents. 

 

La resolució de la reclamació per la Gerència serà així mateix motivada, i indicarà la 

valoració final per a aquella anualitat de la persona avaluada.  

 

La valoració final de cada anualitat per l’ “Avaluació del Compliment” es correspondrà 

amb un dels següents nivells:  

 

 
 

En funció d'aquesta valoració anual s'assignaran els següents percentatges respecte al 

màxim de punts contemplat en la normativa sobre progressió de la carrera professional 

que corresponga segons el GDP al qual pretenga accedir la persona avaluada:  

 

 

 

• Favorable +  ............................. 100% 

• Favorable  ................................. 80% 

• Desfavorable ............................ 20% 


