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1. OBJECTIU
Normalitzar la informació que conté l’assentament del registre d’entrada de
documents segons el que estableixen les convocatòries publicades per la UA.
2. ÀMBIT D’APLICACIÓ
Documents presentats per usuaris que sol·liciten prendre part en un procediment
selectiu regulat en les bases d’una convocatòria publicada per la UA.
3. RESPONSABILITATS
Òrgan convocant de la UA: Publicar les Bases de la Convocatòria que regulen un
procés selectiu.
Subdirector del Registre General: Resumir la informació d’una convocatòria que és
necessària per a l’assentament del registre d’entrada.
Gestors del Registre: Registrar l’entrada de documents d’acord amb la informació
rebuda del subdirector del Registre General.
4. DOCUMENTACIÓ DE REFERÈNCIA
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques
i del procediment administratiu comú (BOE núm. 285, de 27 de novembre de 1992,
modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener).
Llei 4/1999, de 14 de gener, de modificació de la Llei 30/1992, de règim jurídic de
les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
Reial Decret 772/1999, de 7 de maig, pel qual es regula la presentació de
sol·licituds, escrits i comunicacions davant de l’administració general de l’estat,
l’expedició de còpies de documents, la devolució d’originals i el règim de les
oficines de registre (BOE núm., 122 de 22 de maig de 1999).
Decret 130/1998, de 8 de setembre, del Govern Valencià, de registre d’entrada i
eixida de sol·licituds, escrits, comunicacions i documents de l’administració de la
Generalitat Valenciana (DOGV núm. 3.339, de 28 de setembre de 1998).
Reglament del sistema de gestió de documents i arxius de la Universitat d’Alacant.
(BOUA d’1 de setembre de 2009).
Instruccions del registre de documents en la Universitat d’Alacant, elaborades per la
Direcció del Servei d’Arxiu i Registre i aprovades per la Secretaria General.
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5. DESCRIPCIÓ DEL PROCÉS
5.1 Publicació de la convocatòria
L’òrgan competent de la UA publica en el BOUA o en la web una convocatòria
referida a un procés selectiu. En les bases d’aquesta s’especifica que les sol·licituds que
han de presentar els aspirants han de tenir un registre d’entrada.

5.2 Informació registral
El subdirector del Registre General, després de llegir les bases de la
convocatòria, fa un resum de les dades que són d’interès per a efectuar l’assentament
del registre de documents. Les dades que han de saber els gestors de registre per a fer
l’assentament són:
a) L’enllaç a la convocatòria.
b) L’enllaç al model de sol·licitud. Si no n’hi ha, si la convocatòria no té model
concret, es remet a l’enllaç de la sol·licitud normalitzada de la UA que es
troba en la pàgina web del Registre General (F01-PC01).
c) El termini de presentació de sol·licituds.
d) La documentació annexa que cal presentar amb la sol·licitud.
e) Qualsevol altra dada d’interès que hagen de saber els gestors del registre per
a l’assentament del document.

5.3 Model d’assentament de registre
El subdirector del Registre General, tenint en compte les dades de la convocatòria, obri
el programa de registre INVESICRES i fa un assentament de registre (F02-PC01), que
no valida. En aquest assentament ompli els camps «Destinació», «Tipus d’assumpte» i
«Resum». Després, el subdirector del Registre General fa una còpia de la imatge de
l’assentament, cancel·la l’assentament de registre i tanca el programa INVESICRES.

5.4 Formulari d’assentament de registre
El subdirector del Registre General ha elaborat un model tipus de Formulari
d’assentament de registre (F03-PC01) en què s’inclouran les dades de l’apartat 5.2 i la
imatge de l’assentament de registre de l’apartat 5.3.
El subdirector del Registre General arxiva el formulari per a poder-lo utilitzar en
futures convocatòries que tinguen el mateix objectiu, actualitzant les dades.
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5.5 Remissió del formulari d’assentament de registre a les oficines de registre
El subdirector del Registre General remet el formulari d’assentament del registre
a tots els gestors de la UA amb competències de registre. La remissió es fa mitjançant
correu electrònic a adreces d’una llista de distribució (F04-PC01) que el subdirector del
Registre General ha creat i manté actualitzada.
5.4 Assentament de registre d’entrada
Els gestors de la UA registren els documents d’acord amb les instruccions rebudes
del subdirector del Registre General per a complir l’objectiu de normalitzar la
informació dels assentaments de registre.

5. FORMATS
F01-PC01: Model de sol·licitud normalitzada
F02-PC01: Model d’assentament de registre
F03-PC01: Formulari d’assentament de registre
F04-PC01: Llista de correu d’oficines o usuaris del Registre General

7. ANNEXOS
Annex1. Diagrama de flux
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Annex 2. Model de formats
F01-PC01: Model de sol·licitud normalitzada

AUTORITAT A LA QUAL S’ADREÇA
AUTORIDAD A QUIEN SE DIRIGE
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F02-PC01: Model d’assentament de registre
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F03-PC01 Formulari d’assentament de registre

MODEL D’ASSENTAMENT DE REGISTRE
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F04-PC01 Llista de correu d’oficines o usuaris del Registre General

