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Referència: 

Tipus de document Disseny funcional 

Nom del document DISSENY FUNCIONAL 

Versió actual Versió 2.0 

Id Operació 458572 

Nom del projecte Sol·licitud de tramitació d’encàrrecs de col·laboració 

Client Servei de Personal 

Gestor del projecte Manoli Cano 
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1. Formulari 
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2. Definició dels apartats del formulari 

2.1.  Avís 

 

A la capçalera el formulari mostra un missatge d’avís on s’indica la data límit en el que l’EC ha d’estar 
mecanitzat al SAP per a que el beneficiari pugui cobrar-ho en la nòmina del mes actual.  

Aquesta data la prové un servei de SAP, on estan configurades totes les dates de cadascun dels mesos. 
Aquesta taula l’administra actualment Servei de Personal 

2.2.  Font de finançament 

 

Data de sol·licitud: Data de sol·licitud de l’encàrrec de col·laboració. Es carrega automàticament 

Sol·licitant: Nom de la persona que sol·licita l’encàrrec. Es carrega automàticament 

Responsable del projecte: Nom del/de la PDI responsable del projecte al qual va carregat l’encàrrec de 
col·laboració. Aquest camp s’integra amb un servei de la Identitat per a cercar les persones i incorpora 
auto-completat de dades 

Codi unitat: Codi de la unitat organitzativa a la qual pertany el/la PDI responsable del projecte al qual 
va carregat l’encàrrec de col·laboració. Es carrega automàticament al seleccionar el responsable 
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Unitat del responsable: Nom de la unitat organitzativa a la qual pertany el/la PDI responsable del 
projecte al qual va carregat l’encàrrec de col·laboració. Es carrega automàticament al seleccionar el 
responsable 

Projecte: Projecte al qual va carregat l’encàrrec de col·laboració. Aquest camp s’integra amb un servei 
de SAP Fico per a consultar els projectes del/de la PDI seleccionat/da com a responsable. Mostra tots els 
projectes dels diferents grups de disponibilitat i que compleixen els següents criteris: 

 No estan tancats 

 Admeten que se’ls carregui encàrrecs de col·laboració 

De cada projecte es mostra la següent informació: 

 Codi del projecte 

 Descripció llarga del nom del projecte 

 Data d’inici 

 Data de fi: el formulari rep totes les dates d’ampliació (hi poden haver N de diferents tipologies) i 
es queda amb la data més posterior, independentment del tipus d’ampliació. 

Si algun projecte no té informació en els camps de data, el formulari mostrarà la descripció “sense 
informació” 

2.3.  Beneficiari 

 

Beneficiari: Nom de la persona a qui se li encarrega l’encàrrec de col·laboració. Per al personal en actiu 
que percep la seva nòmina de la UPC. Aquest camp s’integra amb un servei de la Identitat per a cercar 

les persones. Proporciona auto-completat de dades 

Responsable de la unitat del beneficiari: Responsable de la unitat associada al beneficiari de 
l’encàrrec de col·laboració. Es carrega automàticament al seleccionar el beneficiari.  

Aquest camp s’integra amb un servei de la Identitat per a recuperar els càrrecs de la unitat del 
beneficiari. Si el beneficiari és un PDI es carregarà el Director/a de la unitat. Si el beneficiari és un PAS es 

carregarà el Cap d’Administració de la unitat, tenint en compte també el cas en que pertany a una UTG 
(Unitat Transversal de Gestió) 
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2.4.  Encàrrec de col·laboració 

 

 

 

Els encàrrecs s'emparen en el que estableix l'article 83 de la Llei Orgànica 6/2001 d'Universitats de 21 de 

desembre i l'article 142 dels Estatuts de la UPC, i no generen cap relació d'estabilitat amb la UPC. 

 

A continuació la descripció dels camps: 

Descripció: Treball que s'ha de dur a terme. 
 
Any: Any en el qual es realitzarà el treball que s’ha de dur a terme. Únicament mostrarà com a opcions 
l’any actual i el següent 
 

Mes d'inici / Mes de fi: L'encàrrec de col·laboració haurà de formalitzar-se per un període igual al que 
durin les tasques objecte del mateix. Per tant, no podran ser amb efectes retroactius (al formulari les 

dates del treball no poden ser inferiors a la data del mes de cobrament) 

No es permet fer encàrrecs de col·laboració plurianuals. 

Import mensual: L’import que es sol·licita cobrar al mes durant el període de col·laboració. Aquest 

import no inclou el cost de la quota patronal 

Import total: L'import total serà el resultat de multiplicar l'import mensual pel nombre de mesos, que es 
deduiran d'acord amb les dades de la col·laboració (inici-final). Es carrega automàticament 

Projecte on es repercutirà l'overhead: 
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El formulari inclou una nota informativa: 
 

“L'import de l'EC es disminuirà en el percentatge corresponent segons aplicació de l'article 11.2.1 

Aplicació de retenció als encàrrecs de col·laboració de les tarifes incloses al Pressupost 2015 

aprovat per l'Acord núm. 83/2014 del Consell Social. 

Consultar % overhead a aplicar a la taula detallada https://www.ctt.upc.edu/raco/Encarrecs-de-

col%E2%80%A2laboracio_121_130_ca.html” 

 

Projecte sobre el que repercuteix l’overhead: Aquest camp s’integra amb un servei de SAP Fico per 

a consultar els projectes del/de la PDI seleccionat/da com a responsable. Mostra tots els projectes dels 
diferents grups de disponibilitat i que compleixen els següents criteris: 

 No estan tancats 

 Admeten que se’ls carregui overhead 

De cada projecte es mostra la següent informació: 

 Codi del projecte 

 Descripció llarga del nom del projecte 

 Data d’inici 

 Data de fi: el formulari rep totes les dates d’ampliació (hi poden haver N de diferents tipologies) i 

es queda amb la data més posterior, independentment del tipus d’ampliació 

Si algun projecte no té informació en els camps de data, el formulari mostrarà la descripció “sense 
informació” 

 

3. Enviament de la sol·licitud 

Al fer l’enviament de la sol·licitud el formulari comprova que s’ha omplert tots els camps, d’altra banda 
mostra un missatge d’error indicant el camp o camps que manquen per omplir. 

Si la validació de camps és correcta es consulta un servei de SAP per a validar que l’encàrrec de 

col·laboració compleix tots els requisits per a seguir endavant amb la sol·licitud. Les validacions que es 
realitzen es recullen en el document de referència: 
“Diseno_tecnico_de_los_servicios_web_de_sorporte_para_la_tramitacion_de_ECs_v2.1-

2.pdf” 

Si l’encàrrec no compleix algun dels requisits, es mostra un missatge indicant a l’usuari que no es pot 

continuar i el motiu. D’altra banda, si compleix tots els requisits, la sol·licitud s’envia i al sol·licitant se li 
mostra una pantalla confirmant l’enviament on pot descarregar el rebut de la sol·licitud 

 

 

https://www.ctt.upc.edu/raco/Encarrecs-de-col%E2%80%A2laboracio_121_130_ca.html
https://www.ctt.upc.edu/raco/Encarrecs-de-col%E2%80%A2laboracio_121_130_ca.html
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4. Adaptacions de l’eina evolutius 2016-2017 

 
1) Eliminar validació en la mecanització de SPA en el cas d’un mateix projecte i beneficiari on 

algun dels mesos del període es solapen 
 

2) Per a tots els errors de tipus M7 (aquells que passen el primer filtre de validacions i que al 

arribar a SAP no es poden mecanitzar, pel motiu que sigui), s'enviarà un correu a Servei de 
Personal (tal com fa actualment el sistema) però no s'enviarà la notificació al correu informat al 
formulari (usualment el sol·licitant) 

 
3) Sol·licitud d'EC's any 2017: eliminar del desplegable l’any 2017 i afegir text “Els EC's per al 

2017 només es podran sol·licitar durant el darrer trimestre del 2016” 

 

4) Incloure nova validació a SPA per tal que no es sol·licitin ECs en cas que no es pugui recuperar 
la  retribució anual pel any sol·licitat (veure document disseny tècnic web service SAP) 

 
5) Modificar els missatges informatius del formulari (tant a la selecció de projectes per a 

carregar l'EC com el que cal informar en el cas dels OH's)  
 

6) Nou report informatiu amb l'estat dels EC's als sol·licitants:  nou report generat cada 

dilluns i adreçat als sol·licitants. El report es generarà  sempre que hi hagi algun EC en estat 
pendent de tramitar signatures o que tingui algun EC finalitzat (mecanitzat o cancel·lat) durant 
l'últim mes natural des de la data de generació del report.  
 

7) Ampliar la freqüència d'execució del procés de mecanització a SAP a les  8h, 14h, 15h i 
18h  

 
8) Mostrar el nom curt del projecte  en el cas que el projecte no tingui informat el nom llarg a 

SAP-ECOFIN  
 

9) Incloure nova validació en el servei de SPA per tal de controlar que el PAS a temps parcial no 
pot participar en activitats de recerca, transferència, docència i formació. En cas que es produeixi 
l’error es bloquejarà el procés 
 

10)  En el cas que el beneficiari sigui un PAS:  

 Calcular,  en base a la retribució anual del beneficiari (descomptant EC's cobrats),  la tarifa 

hora (retribució anual/1462) i mostrar-la al formulari.  

 Calcular  i mostrar al formulari el nombre d'hores total  que ha de fer el PAS per poder cobrar 
l'EC  

 Mostrar missatge informatiu: “És imprescindible que el marcatge sigui visible al Tempus 
independentment de l’obligatorietat de fitxar” 
 

10) Signatures de responsables d’unitats 9xx 
 El formulari de tramitació d’ECs ha d’identificar si el beneficiari de l’EC correspon a un centre  

específics de recerca UPC  (CER) o grups de la Xarxa IT‐ UPC (TECNIO). Aquesta informació 

es pot obtenir consultant via web service a DRAC les pertinences de la persona a grups de 

recerca 

 En cas que el beneficiari tingui alguna pertinença el formulari mostrarà un flag que permeti 

triar si es vol fer la tramitació a través del centre CER o Tècnio.  

o En cas que es marqui el flag el sistema mostrarà un desplegable amb els centres CER i 

TECNIO als quals la persona té una pertinença vigent (aquesta informació s’obté de 

DRAC). 
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o Un cop seleccionat el centre CER i Tècnio el sistema recuperarà del mòdul de càrrecs de  

gestió d’identitat UPC el responsable d’aquesta unitat (aquesta informació es mantindrà 

manualment a identitat per part de l’OAE) 

o En cas que la tramitació no es porti a terme a través del centre CERT o TECNIO el 

comportament del formulari serà el definit inicialment, és a dir, es  mostrarà  la unitat a 

la qual està adscrit el beneficiari i recuperarà el seu responsable 

 

11)  Incorporar dins l’excel de seguiment la informació de la darrera validació realitzada (amb 

aquesta informació es facilita la identificació de possibles errors durant la mecanització a SPA ) 

 

12)  Adaptar l’eina per tal que les sol·licituds en curs per a les quals s’han fet les signatures 

després de la data límit es bloquejaran i s’anul·laran de manera automàtica 

 

13)  Implementar nova funcionalitat per a les sol·licituds d’ECs del PAS que supera el límit 
d’hores que es poden treballar setmanalment: 

 

 El formulari calcularà les hores setmanals en base al període de l’EC i l’import total del 

mateix. En el cas que el nombre d’hores sigui superior a 56,15 h/setmana, l’aplicatiu: 
o Mostrarà  un missatge d’avís indicant que supera les hores setmanals i necessita 

autorització de Gerència  
o Obrirà un nou camp “Hores setmanals a autoritzar”  per tal que l’usuari informi el 

nombre d’hores setmanals per a les quals demana autorització 
o A continuació, el procés de tramitació seguirà el seu flux actual incorporant un pas 

addicional de signatura en el qual signarà  la Gerent mitjançant el portafirmes 

corporatiu.  D’altre banda, s’afegirà dins el document de signatura que es mostra al 
portafirmes el nou camp “Hores a autoritzar” per tal que la Gerent tingui visibilitat  de 
les hores per a les quals es demana autorització  

o En el cas que la Gerent no autoritzi l’EC el procés de tramitació quedarà cancel·lat i 

s’enviaran les notificacions pertinents. NOTA: la Gerent serà la darrera signant del 
procés 

 

14)  Nova consulta via web per a consultar l’estat dels tràmits (conté la mateixa informació que 
el report que s’envia setmanalment). La nova consulta està adreçada als administradors. 

 


