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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 

02 S’ha revisat tot el procediment (fitxa de procés i diagrama de 
flux) 02/10/2014 

 

1. NOM I CODI DEL PROCÉS 
PR-SRH-004 - Gestió de convocatòries (oficials i temporals) 

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:  

PR-SRH-002 Gestió convocatòries de plantilla PAS (Places oficials) 
PR-SRH-003 Gestió convocatòries PAS laboral temporal 
PR-SRH-005 Selecció de personal PAS 

• Procés inferior: No n’hi ha. 
 

4. OBJECTIU DEL PROCÉS  
L’objectiu del procés és gestionar les sol·licituds a la convocatòria per tal 

seleccionar i publicar la llista definitiva i que les persones que s’hi han presentat, 

coneguin si han estat admeses o excloses. 

  

5. DESCRIPCIÓ DEL PROCÉS 
El procés consta de vàries etapes: 

AU01.  Publicar convocatòria 

El procés s’inicia després dels processos de convocatòria de places oficials i de 
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convocatòries de places laborals temporals. 

La secció de PAS del Servei de Recursos Humans publica a la web els terminis de 

la convocatòria i tota la documentació necessària: bases de la convocatòria, 

sol·licituds i calendari. 

 

AU02.  El candidat presenta la sol·licitud 

El candidat emplena la sol·licitud i la presenta a un punt de registre amb tota la 

documentació necessària. 

  

AU03. Registrar sol·licitud i enviar 

El Punt de Registre registra la sol·licitud que presenta el candidat, retorna una 

còpia al candidat i s’envia al Servei de Recursos Humans. 

 

AU04. Rebre còpia sol·licitud registrada 

El candidat rep la còpia registrada de la seva sol·licitud. 

 

AU05. Revisar sol·licituds i elaborar documentació de suport 

La secció de PAS del Servei de Recursos Humans rep les sol·licituds del registre, 

les revisa i elabora la documentació de suport pel tribunal. 

 

AU06. Comprovar exempció proves i redactar resolució 

El Servei de Recursos Humans comprova si el candidat està exempt d’alguna de les 

proves a realitzar (coneixements de català, test de capacitats i habilitats, ...) i 

redacta la resolució.  

 

AU07. Constitució tribunal i acta 

Si s’ha de realitzar concurs per a la selecció, el Tribunal amb el suport de la secció 
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de PAS del Servei de Recursos Humans prepara el document de constitució del 

tribunal i l’acta. 

Si no hi ha concurs el procés continua a AU10. 

 

AU08. Aprovar resolució llistat provisional 

En el cas de concurs, el Tribunal aprova la resolució del llistat provisional que ha 

elaborat amb el suport de la secció de PAS del SRH.  

 

AU09. Signar resolució llistat provisional 

El Tribunal signa la resolució amb el llistat provisional d’admesos i exclosos. 

   

AU10. Enviar llistat provisional i resolució 

Si pel contrari, no cal concurs, el Servei de Recursos Humans envia el llistat 

provisional d’admesos i exclosos i la resolució perquè la signi el Rector/Gerent. 

 

AU11.  Signar resolució llistat provisional 

El Rector/Gerent signa la resolució i es retorna al Servei de Recursos Humans. 

 

AU12. Publicar llistat provisional i obrir termini d’al·legacions 

La secció de PAS del Servei de Recursos Humans publica a la web de convocatòries 

el llistat provisional d’admesos i exclosos i a partir d’aquest moment queda obert el 

termini d’al·legacions que és de 10 dies hàbils. 

 

AU13. Presentar al·legacions 

El candidat presenta les al·legacions al registre. 
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AU14. Registrar al·legacions i enviar al SRH 

El Punt de Registre registra la sol·licitud amb les al·legacions i l’envia al Servei de 

Recursos Humans. 

 

AU15. Fer llistat definitiva d’admesos i exclosos 

La secció de PAS del Servei de Recursos Humans prepara la llistat definitiva 

d’admesos i exclosos a partir del llistat provisional i les al·legacions presentades.  

 

AU16. Preparar resolució llistat definitiu 

La secció de PAS del Servei de Recursos Humans prepara la resolució del llistat 

definitiu. 

 

AU17. Revisar resolució llistat definitiu 

El Tribunal revisa la resolució del llistat definitiu d’admesos i exclosos. 

 

AU18. Signatura resolució llistat definitiu 

El Tribunal signa la resolució del llistat definitiu. 

 

AU19. Signatura resolució llistat definitiu 

El Rector/Gerent signa la resolució del llistat definitiu. 

 

AU20. Publicar llistat definitiu 

La secció de PAS del Servei de Recursos Humans publica a la web de convocatòries 

el llistat definitiu d’admesos i exclosos. 
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6. CARACTERÍSTIQUES DEL PROCÉS 
 
1. entrades 

Convocatòria de places oficials i temporals de personal administratiu i serveis 

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

Llistat definitiu d’admesos i exclosos 

3. usuaris / clients 
Els usuaris del procés són els candidats a la convocatòria 
 

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

5. agents implicats 
Altres agents implicats són: 

• Candidats. 
• SRH – Secció de PAS. 
• Registre. 
• Tribunal. 
• Rector/gerent. 
 

7. COMPROMISOS DE QUALITAT (SLA’S) 

Pendents de definir. 

 

8. INDICADORS 

Pendents de definir. 
 

9. DIAGRAMA DE FLUX  

Veure Annex I. 

 

10.  CALENDARI DEL PROCÉS 
El termini d’al·legacions un cop publicat el llistat provisional i obrir termini 

d’al·legacions és de 10 dies hàbils. 
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11. DOCUMENTACIÓ DEL PROCÉS (formularis, etc.) 

 
1.  Sol·licitud a la convocatòria 

2. Llistat provisional d’admesos i exclosos 

3. Resolució provisional 

4. Document de constitució del tribunal  

5. Acta 

6. Al·legacions 

7. Llistat definitiva d’admesos i exclosos 

8. Quadres planificació de tribunals 

9. Resolució definitiva 

 

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

 

N/A. 

 

13.  NORMATIVA RELACIONADA 
 

Normativa única del PAS.  

 

14. SISTEMES D’INFORMACIÓ 
 

N/A. 



CALENDARI/
TERMINIS Candidats SRH - Secció PAS Registre Tribunal Rector/Gerent

Tribunal

ANNEX I - PR-SRH-004 GESTIÓ DE CONVOCATÒRIES (OFICIALS I TEMPORALS)
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