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1. NOM I CODI DEL PROCÉS 
PR-SRH-035 Convocatòria d’Oferta Pública 

2. TIPUS DE PROCÉS 

☐ Estratègic 

☒ Clau 

☐ Suport   

Nota: El procés 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: PR-SRH-034 Manteniment de Plantilles i 
Planificació Docent 

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

• Procés inferior: PR-SRH-036 Procés Selectiu. 
 

4. OBJECTIU DEL PROCÉS  
L’objectiu del procés és realitzar la convocatòria d’oferta pública del Personal 
Docent i Investigador. 

 

5. DESCRIPCIÓ DEL PROCÉS 
El Procés consta de varies etapes 

AU01. Preparar bases 

El/La cap de secció de gestió de PDI de l’SRH elabora les bases i el calendari que 

regiran la convocatòria segons els models corresponents. 

 

AU02. Publicar convocatòria 

La secció de gestió de PDI de l’SRH publica la resolució de la convocatòria signada 

pel Rector/a en els diaris oficials (BOE i DOGC) depenent de la categoria que es 
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convoca. Si el PDI es funcionari/a es procedirà segons AU03 (cal publicar-ho al 

BOE i al DOGC), si el PDI no és funcionari/a i és PDI laboral fix es procedirà segons 

AU05 (només cal publicar-ho al DOGC) i per la resta de contractes es procedirà 

segons AU11 (No cal publicar-ho a cap diari oficial). 

 

AU03. Enviar convocatòria al BOE 

Si el PDI és funcionari/a la secció de gestió de PDI de l’SRH envia la resolució de la 

convocatòria signada pel Rector/a al BOE, mitjançant correu electrònic i per 

missatgeria. 

 

AU04. Rebre resolució 

El BOE rep la resolució signada pel Rector/a amb les bases de la convocatòria. No 

avisa de quan es publica, s’ha d’anar mirant diàriament. 

 

AU05. Enviar convocatòria al DOGC 

Si el PDI és funcionari/a o Laboral Fixe la secció de gestió de PDI de l’SRH envia la 

resolució de la convocatòria signada pel rector al DOGC mitjançant l’aplicació 

pròpia de la Generalitat de Catalunya per fer publicacions al DOGC. 

 

AU06. Rebre resolució 

El DOGC rep la resolució de la convocatòria signada pel rector/a amb les bases de 

la convocatòria.  

 

AU07. Comunicar el dia de publicació 

El DOGC comunica a la secció de gestió de PDI de l’SRH el dia de la publicació de 

la resolució de la convocatòria. 

 

AU08. Rebre dia de publicació 
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La secció de gestió de PDI de l’SRH rep el dia de publicació de la resolució de 

convocatòria al DOGC. 

 

AU09. Necessita estar publicat al BOE? 

Si la resolució de convocatòria ha d’estar publicada al BOE cal mirar si ho està. Si 

està publicada al BOE es procedeix segons AU11, si no ho està es procedeix 

segons AU10. 

Si la resolució de convocatòria no ha d’estar publicada al BOE es procedeix segons 

AU11. 

 

AU10.  Seguiment publicació 

Si la resolució de convocatòria no està publicada al BOE la secció de gestió de PDI 

de l’SRH ho mirarà al dia següent, i així fins que surti publicada. 

 

AU11. Publicar convocatòria 

La secció de gestió de PDI de l’SRH publica la convocatòria a la web de la URV i 

després es procedeix segons el procediment PR-SRH-036 Procés Selectiu. 

 

AU12. Enviar comunicat 

La secció de gestió de PDI de l’SRH envia, mitjançant ofici escrit, al Consell 

d’Universitats les places de funcionari/a que seran cobertes. 

 

AU13. Rebre comunicat 

El Consell d’Universitats rep el comunicat de les places de funcionari que seran 

cobertes.	  

 

6. CARACTERÍSTIQUES DEL PROCÉS 
 
1. entrades 

Enviar als diaris oficials la resolució amb les bases de la convocatòria 
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2. sortides / serveis que s’ofereixen 
Publicació de la convocatòria per començar el procés selectiu. 
 

3. usuaris / clients 
L’usuari d’aquest procés és la secció de PDI de l’SRH. 

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

5. agents implicats 
Altres agents implicats són: 

• Servei de Recursos Humans (SRH) 
 

 

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 procés s’inicia quan finalitza el procés de Manteniment de Plantilles i Planificació 

Docent. 

 

11.  DOCUMENTACIÓ DEL PROCÉS (formularis, etc.) 

 
1. Bases de la convocatòria 

2. Calendari de la convocatòria 

 

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

 

N/A. 
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13.  NORMATIVA RELACIONADA 
 

• Estatut de la URV 

• Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats 

• Llei orgànica 4/2007, de 12 d'abril, per la qual es modifica la llei orgànica 

6/2001, de 21 de desembre, d'universitats 

• Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya 

• Normativa de concursos d'accés a places de professorat funcionari dels 

cossos docents universitaris 

• Normativa de concursos a la contractació de professorat 

 

14. SISTEMES D’INFORMACIÓ 
 

Aplicació del DOGC 



CALENDA
RI/

TERMINIS
Secció de gestió de PDI de l'SRH Consell d'Universitats DOGC BOE

ANNEX I - PR-SRH-035 CONVOCATÒRIA D'OFERTA PÚBLICA

El/La Resp. de secció del
PDI prepara les bases i el

calendari de la convocatòria

Inici

Publicar convocatòria
en diaris oficials

AU
02

AU
03

AU
08

AU
05

AU
06

AU
07

AU
09

AU
10

AU
11

AU
12

AU
13

Enviar
convocatòria al

BOE

NO

SI

AU
04

PDI, és
Funcionari/a?

AU
01

1

Data: 07-11-2014
Revisió: 00

PR-SRH-036 Procés
Selectiu

Enviar convocatòria al
DOGC, segons

l'aplicació del GENCAT

Rebre la resolució del
Rector amb les bases

de la convocatòria

Rebre la resolució del
rector amb les bases
de la convocatòria

Rebre notificació
del dia de

publicació al DOGC

Publicar
convocatòria a la
Web de la URV

Enviar comunicat de les
places de funcionaris
que seran cobertes

Rebre
comunicat

Si necessita
estar publicat al
BOE, ho està?

Enviar mitjançant ofici escrit

Torna-ho a mirar
el dia següent

NO, resta de contractes NO, és PDI laboral fix

SI

Comunicar el
dia de publicació

Fi

per missatgeria

SI

NO

2


