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1 DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE 

 

El Servei de Personal i l'OAE (Oficina d'Administració Electrònica), dins del marc de l'e-
Administració, va identificar la necessitat de e-administrar el procediment de sol·licitud 
d'encàrrecs de col·laboració, és a dir, complements retributius per a la participació en les 
activitats de docència, recerca i transferència de tecnologia dins dels convenis i projectes de 
diferent àmbit. 

El focus del projecte és la tramitació dels encàrrecs de col·laboració des de la sol·licitud, que 
es fa telemàticament mitjançant un formulari electrònic disponible a la web, signatura de la 
sol·licitud per part dels diferents responsables, validació de la normativa corresponent i 
finalment l'alta de l'encàrrec a SAP de forma automàtica, millorant el procediment actual on 
es mecanitzen i es validen manualment tots els encàrrecs a SAP. Així, la tramitació telemàtica 
aporta una sèrie d’avantatges: 

 Eliminació de l’imprès i documentació en format paper 

 Validació automàtica de la Normativa 

 Signatura digital des de qualsevol lloc i en qualsevol moment per part dels 

responsables 

 Seguiment de l’estat de les tramitacions per part dels gestors/ores 

 Incorporació d’una sèrie de filtres que faciliten i agilitzen la gestió 

L’objectiu principal del projecte, per tant, és el de facilitar i agilitzar el procediment per la 
sol·licitud d'encàrrecs de col·laboració mitjançant les eines de la e-administració disponibles, 
tot garantint l'autenticitat, la seguretat i la custòdia de la documentació lliurada i de les 
signatures electròniques, així com la validesa del tràmit, amb els controls necessaris en la seva 
implementació. 

Considerant aquest context, es va demanar a UPCnet definir i implementar un sistema que 
doni cobertura als requisits que s'indiquen en els documents de disseny, que han de respondre 
a la normativa d’aplicació, i que permetin l'assoliment d'aquests objectius 

L'abast del present projecte inclou el disseny i implementació de les funcionalitats següents: 

Formulari electrònic perquè personal de la UPC pugui realitzar una sol·licitud d'encàrrec de 
col·laboració mitjançant la web. Aquest formulari està integrat amb SAP i amb d’altres taules 
de control, per a la consulta i validació de les dades de la sol·licitud, i el seu accés requerirà 
autenticació d’usuari i password. Un cop l’usuari s'autentiqui com a sol·licitant de l’EC, 
s'extreuen les dades que s'informen automàticament quan es carrega el formulari. 

El formulari consta de 4 parts ben diferenciades, organitzades de la següent forma: 

• Dades que descriuen la font de finançament 

• Dades que descriuen el beneficiari/ària de l’encàrrec 

• Descripció de l’encàrrec 

• Avisos 
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Validació 

Un cop l'usuari ompli les dades del formulari, cal realitzar dues accions de validació: 

1) Validació de la correctesa dels camps del formulari 

2) Validació que les condicions són les adequades per a fer l'encàrrec. Els ítems específics que 
s'avaluen i les fórmules que s'apliquen estan descrits en el document “Diseño técnico de los 
servicios web de sorporte para la tramitación de EC's.docx” (Annex 1). Aquesta validació es 
farà en els diferents apartats del formulari: 

1. FONT DE FINANÇAMENT 

Un cop l’usari informa el camp del responsable del projecte, el formulari carrega el 
llistat de tots els projectes del qual és reponsable, sempre i quan estiguin actius i se’ls 
hi pugui carregar EC’s.  

2. BENEFICIARI 

El sol·licitant informa manualment el camp del beneficiari de l’EC i el formulari carrega 
automàticament el seu responsable. En aquest apartat es valida que el beneficiari sigui 
apte segons la normativa per cobrar un EC. 

3. ENCÀRREC DE COL·LABORACIÓ 

A l’últim apartat informem del motiu pel qual s’ha de pagar l’EC, el període i l’import. 
Es valida que el projecte seleccionat tingui disponibilitat econòmica perquè se li 
carregui la quantitat indicada a l’EC. L’aplicació calcula, només en els casos que el 
beneficiari de l’EC sigui PAS i en base a la retribució anual del beneficiari (descomptant 
EC’s cobrats) la tarifa/hora (retribucions anuals/1462). Aquest camp es mostra al 
formulari juntament amb el número d’hores que ha de fer el PAS per poder cobrar l’EC 
(import mensual EC/tarifa hora). 

VEURE ANNEX 2: Presentació i definició del projecte de gestió dels encàrrecs de col·laboració 

Tramitació de la sol·licitud 

Un cop validada la sol·licitud i sempre i quan tots els camps compleixin els requisits de la 
normativa, es tramita automàticament la petició realitzada.  

Procés de signatures 

La sol·licitud d'encàrrec de col·laboració serà signada per les persones requerides, mitjançant 
el Portafirmes UPC. 

Alta de l'encàrrec de col·laboració a SAP 
A l'hora de fer l'alta, cal comprovar de nou que la sol·licitud segueix sent vàlida, ja que el 
context pot haver canviat des de l'inici del tràmit amb el formulari electrònic. Addicionalment, 
caldrà tractar noves casuístiques que es puguin donar si és necessari, com Registre tancat, 
empleat bloquejat, tancament de nòmina, entre d’altres. 

 


