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Relació de modificacions 

NUM.REVISIÓ DESCRIPCIÓ DATA APROVACIÓ 

00 Versió original 23/09/2013 

01 Inclusió d’aquest caixetí de control de canvis de revisió 
Inclusió del diagrama de flux com a Annex I de la fitxa 20/06/2014 

 

1. NOM I CODI DEL PROCÉS 
PR-SRH-001 - Elaboració i manteniment de la plantilla de PAS oficial  

2. TIPUS DE PROCÉS 

☐ Estratègic 

☒ Clau 

☒ Suport   

Nota: El present procés és de tipus Clau pel propi Servei de Recursos Humans i 
de Suport des de la vessant del PAS. El procés també pot formar part d'altres 
SGQ de la URV. Veure en el mapa de processos de cada SGQ quin tipus de 
procés és per aquell SGQ en concret. 

 

3. JERARQUIA DEL PROCÉS 
 

• procés  o processos superiors: No n’hi ha. 
• processos del mateix nivell amb els que està connectat o relacionat: No n’hi 

ha. 
• Procés inferior: No n’hi ha. 

 

4. OBJECTIU DEL PROCÉS  

L’objectiu del procés és organitzar les noves places oficials de PAS o les 
modificacions per tal de que aquestes s’aprovin i en conseqüència s’actualitzin els 
registres de llocs de treball.  

 

5. DESCRIPCIÓ DEL PROCÉS 

El procés consta de vàries etapes: 

AU01.  Planificar noves places i modificacions 

Gerència planifica la plantilla de places de nova creació i les modificacions segons 
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la dotació pressupostària. 

AU02. El gabinet tècnic de la gerència elabora la documentació 

El gabinet tècnic de la gerència elabora la documentació relativa a les noves places 

i a les modificacions de places amb les descripcions dels nous llocs de treball, les 

categories i nivells de les places i les ubicacions. Posteriorment s’envia a Secretaria 

General per a que aquesta segons si són noves places o modificació, ho derivi a 

l’òrgan pertinent per a la seva aprovació. 

 

AU03. Enviar resolució noves places oficials  

La creació de noves places s’aprova per Consell de Govern. Si s’aprova, s’envia la 

resolució amb les noves places a la secretaria general. En cas que no s’aprovin es 

retorna a l’inici del procés (Planificar noves places i modificacions). 

 

AU04. Enviar resolució modificació de places oficials 

La comissió delegada de recursos humans és l’encarregada d’aprovar la 

modificació de places oficials. Si aproven la modificació, s’envia la resolució a la 

secretaria general. En cas que no s’aprovin es retorna a l’inici del procés (Planificar 

noves places i modificacions). 

 

AU05. Publicar acords 

La secretaria general publica a la web de la universitat els acords del consell de 

govern/comissió delegada de recursos humans.  

 

AU06. Actualitzar RLT 

La secció de PAS del servei de recursos humans actualitza l’RLT (Relació de Llocs 

de Treball) a l’aplicatiu UXXI-RH segons els acords del Consell de govern o la 

comissió delegada de recursos humans.  
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AU07. Donar d’alta/Modificar places 

La secció de PAS del servei de recursos humans dona d’alta/modifica les places a 

UXXI-RH.  

 

6. CARACTERÍSTIQUES DEL PROCÉS 
 
1. entrades 

Necessitat de noves places o modificacions de places oficials existents d’acord amb 
la dotació pressupostària 

2. sortides / serveis que s’ofereixen 
Resolució de convocatòria de places oficials 

3. usuaris / clients 
Els usuaris del procés són les persones interessades a ocupar la nova plaça així com 
a les que els hi afecta la modificació de la plaça actual. 
 

4. propietari / gestor 
El propietari d’aquest procés és el Servei de Recursos Humans 

5. agents implicats 
Altres agents implicats són: 

 
• Gerència.  
• SRH – Secció de PAS. 
• GTG (gabinet tècnic de la gerència. 
• Secretaria general. 
• Consell de govern. 
• Comissió delegada de RH. 

 
 

7. COMPROMISOS DE QUALITAT (SLA’S) 

Pendents de definir. 

 

8. INDICADORS 

Pendents de definir. 
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9. DIAGRAMA DE FLUX  

Veure Annex I. 

 

10.  CALENDARI DEL PROCÉS 

No hi ha un calendari específic.  
 

11.  DOCUMENTACIÓ DEL PROCÉS (formularis, etc.) 

 
1. Documentació relativa a les noves places i a les modificacions de places 

 

12.  DOCUMENTACIÓ DE SUPORT (instruccions de treball, manuals, 
procediments, etc.) 

 

N/A. 

13.  NORMATIVA RELACIONADA 
 

Normativa única del PAS 

 

14. SISTEMES D’INFORMACIÓ 
 

UXXI-RH 



CALENDARI/
TERMINIS Gerència SRH - Secció PAS GTG Secretaria General Consell Govern Comissió Delegada RH

ANNEX I - PR-SRH-001 ELABORACIÓ I MANTENIMENT DE LA PLANTILLA DE PAS OFICIAL
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