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MEMÒRIA 

 

1.1 Situació prèvia 

 

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. 

Altres processos relacionats amb els encàrrecs de col·laboració, com són el càlcul del overhead 
o el seguiment pressupostari i comptable dels encàrrecs de col·laboració, han estat presents 
durant el desenvolupament del projecte, i s'han tingut en compte en tot moment, però la seva 
revisió no es considera explícitament inclosa en el projecte.  

Considerant aquest context, es va demanar definir i implementar un sistema que donés 
cobertura als requisits que s'indiquen en el present document i que permetin l'assoliment dels 
objectius principals. 

A continuació adjuntem model de formulari de sol·licitud d’Encàrrec de col·laboració utilitzat 
fins a la posada en marxa de l’aplicatiu. 
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1.2 Objectius 

 

Els objectius del projecte són: 

 
1. Facilitar i agilitzar el procediment per la sol·licitud d'encàrrecs de col·laboració 

mitjançant les eines de la e-administració disponibles: petició mitjançant formulari 

electrònic, flux de signatures electròniques mitjançant el Portafirmes de UPC i 

finalment l'automatització de l'alta de l'encàrrec de col·laboració a SAP, el que 

permetrà minimitzar temps i estalviar costos en el procés de tramitació 

2. Garantir l'autenticitat, seguretat i la custòdia de la documentació lliurada i de les 

signatures electròniques al gestor documental corporatiu de la UPC, Documentum. 

3. Garantir la validesa del tràmit, mitjançant la implementació dels controls que indica la 

normativa a l'hora de tramitar un nou encàrrec de col·laboració (situació de l'empleat, 

topalls de retribució anuals, ...) 

1.3 Accions realitzades 

 

S’ha definit l’abast, els requisits i el disseny funcional concret del projecte, en diverses fases: 

 

1.3.1 Primer disseny funcional 

Juliol 2014 - Proposta per part de l’Oficina d’Administració Electrònica OAE del projecte.  

Elaboració del Document Disseny Solució en les versions següents: 

 

Referència: 

 
Tipus de document  Document disseny solució 
Nom del document  PROPOSTA 458572- EA13 – Encàrrecs de col·laboració 
Versió actual  Versió 3.1 
Id Operació  458572 
Nom del projecte  EA13 – Encàrrecs de col·laboració 
Client  OAE - Oficina d'Administració Electrònica 
Gestor del projecte  Raúl Pastor 
 
 

Històric de canvis: 
 

Versió  Data  Autor  Revisat per  Aprovat 
per  

Observacions 

1.0  23/05/ Raúl Pastor  Frederic Casanovas   

1.1  06/06/14 Raúl Pastor  Frederic Casanovas  Adaptació del document a partir de 
les primeres reunions 

1.2 10/06/14 Josep Maria 
Vives 

Frederic Casanovas  Revisió Josep Maria 
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Raúl Pastor 

2.0 11/06/2014 Josep Maria 
Vives 
Raúl Pastor 

Frederic Casanovas  Adaptació document amb esmenes 
de Frederic 
Casanovas (10/6) 
Es reorganitza el document 
diferenciant la part 
funcional de la part tècnica 

2.1 12/06/2014 Josep Maria 
Vives 
Raúl Pastor 

Frederic Casanovas  Revisió Josep Maria 

2.2 17/06/2014 Josep Maria 
Vives 

Raúl Pastor 

Frederic Casanovas  Adaptació del document a partir de 
la reunió del 

13/6 

3.0 19/06/2014 Josep Maria 
Vives 
Raúl Pastor 

Frederic Casanovas  Adaptació document amb esmenes 
de Frederic 
Casanovas (18/6) 

3.1 25/06/2014 Raúl Pastor Frederic Casanovas  Adaptació document amb esmenes 
de Frederic 
Casanovas (25/6) 

3.2 07/07/2017 Raúl Pastor Frederic Casanovas  Adaptació document amb les 
següents 
esmenes: 
• Correu Cristina Torné (30/6) 

• Reunió OAE i SP (4/7) 

 

VEURE ANNEX 3: EA13 Encàrrecs de col·laboració. Proposta de solució. 

 

1.3.2 Disseny tècnic de Serveis web de suport per a la tramitació de EC’s  

Elaboració del Disseny tècnic de Serveis web de suport per a la tramitació de EC’s (8 de juny 
2014 Versió 1, 8 junio de 2014 UPCNET. Autor: Carmen Cardenete Fuentes) – Veure Annex 1 

A causa del canvi de normativa es torna a refer el funcional. 

 

Versió Data Autor Referencia Canvis respecte a la versió anterior 

2.0 30/06/2015 UPCnet 

Diseño técnico de los 
los servicios web de 
soporte para la 
tramitación de EC’s 
v2.docx  

Cambio de normativa  

2.3 10.02.2016 UPCnet  

En el apartado C8 de los topes que indica que 
Si es pdi con cuerpo 
Categoría :PDI en formació 
=0031- INVESTIGADOR/A EN 
FORMACIÓ 

Especialitats:0018 FPI UPC i 19 
FPU UPC  
Deberíamos suprimir las especialidades. 
Serían todos los L6/0031 

Además el C9 se ejecuta antes que el C8. 

 

Requisits  

Dins el disseny tècnic s’han definit els requisits per dur a terme aquest projecte són: 

 

 Una persona vinculada a la UPC ha de poder tramitar una sol·licitud d'encàrrec de 

col·laboració mitjançant un formulari electrònic 
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 El formulari s'ha d'integrar amb el Registre Electrònic i el motor genèric de 

formularis, que s'encarrega d'executar la lògica de negoci comú a tots els tràmits 

electrònics dins la UPC 

 El formulari requereix autenticació amb un certificat digital o amb credencials UPC 

(usuari i contrasenya de la Intranet UPC) 

 El formulari ha de contenir quatre parts: 

o Dades que descriuen la font de finançament 

o Dades que descriuen el beneficiari de l’encàrrec 

o Descripció de l’encàrrec 

o Avisos 

 L’usuari només ha d'omplir els camps que aporten informació específica per 

l’encàrrec de col·laboració, i el formulari obté de SAP les dades que ja coneix la 

universitat 

 L’usuari només veu els camps del formulari que són rellevants, la resta estan ocults 

 L’usuari només pot donar per vàlid el formulari i enviar-lo a signatura si les dades 

que hi conté són vàlides 

 Si les dades de la sol·licitud són vàlides, aquesta ha de ser signada per tres 

persones: 

o Responsable del projecte 

o Beneficiari 

o Segons sigui PAS o PDI, el cap d'administració o el director de la unitat 

acadèmica respectivament 

 Si algun dels signants rebutja el document, el procés s’atura i s’informa al Servei de 

Personal i als responsables de signatura 

 Si algun encàrrec està en procés de signatura i supera la data límit d'alta a SAP el 

sistema cancel·la automàticament la petició del Portafirmes i s’informa al Servei de 

Personal i als responsables de signatura 

 L’assentament a SAP només és possible si tots els signants firmen el document. En 

aquest cas es fa l’assentament i s’envia un correu electrònic a una adreça genèrica 

del Servei de Personal per informar de l’encàrrec 

 Servei de Personal ha de rebre un report periòdic amb l'estat de les signatures dels 

encàrrecs per a poder fer-ne el seguiment 

 

Podem consultar els límits específics per al PDI i per al PAS a la Normativa reguladora del 
complement retributiu addicional derivat de la participació en activitats de recerca, 
transferència, docència i formació emparades per l’article 83 de la LOU (encàrrecs de 
col·laboració o EC’S). 
 

1.3.3 Acció 3: Descripció funcional de l'abast del projecte 

Elaboració del Disseny Funcional en les versions següents: 

https://www.ctt.upc.edu/arxius/ca/Normativa%20juny%202015_arxiu_2777.pdf
https://www.ctt.upc.edu/arxius/ca/Normativa%20juny%202015_arxiu_2777.pdf
https://www.ctt.upc.edu/arxius/ca/Normativa%20juny%202015_arxiu_2777.pdf
https://www.ctt.upc.edu/arxius/ca/Normativa%20juny%202015_arxiu_2777.pdf
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Tipus de document Disseny funcional 

Nom del document DISSENY FUNCIONAL 

Versió actual Versió 3.1. 

Id Operació 458572 

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

Client Servei de Personal 

Gestor del projecte Manoli Cano 

 

Historic de canvis 
 

Versió Data Autor Validat per Aprovat per Observacions 

2.1.1. 06/11/2015 Raúl Pastor   Definició del formulari d’EC’s que es va 
posar a producció el 15/2 i que inclou les 
últimes esmenes sol·licitades 

2.1.2. 27/01/2016 Manoli Cano   Modificacions al disseny funcional 

2.1.3. 24/02/2016 Manoli Cano   Modificacions al disseny funcional 

3.1 31/3/17 Manoli Cano   Incorporació dels requisits funcionals dels 
evolutius de juny 2016 - març 2017 

 

L'abast del present projecte inclou el disseny i implementació de les funcionalitats descrites 
en aquest document. 

Formulari electrònic 

Aquest formulari s’ha elaborat per tal que el personal de la UPC pugui realitzar una sol·licitud 
d'encàrrec de col·laboració mitjançant la web. 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 manera: 

• Dades que descriuen la font de finançament 

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

• Descripció de l’encàrrec 

• Avisos 

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”. 

Aquesta validació es farà: 

 En el moment de fer la sol·licitud des del formulari electrònic 
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 Un cop hagin signat els responsables, en el moment de fer l'alta de l'encàrrec a 

SAP 

VEURE ANNEX: Definició de requeriments per a la 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. El procés realitza les accions que 
es llisten a continuació: 

FORMULARI

VALIDACIONS

REFER EL 
FORMULARI

Carrega rebut en 
PDF + MAIL

Procés de 
signatura

2a Validació

SINO

RESPONSABLE 
DEL PROJECTE

PAS: RBLE. 
ADMINISTRATIU
PDI: DIRECTOR/A

BENEFICIARI

SAP

 
Procés de signatures 

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

 Beneficiar/Beneficiària 

 Responsable del projecte  

 Segons sigui PAS o PDI, el cap d'administració o el director de la unitat acadèmica 

respectivament 

 Gerent , només en el cas que el beneficiari sigui un PAS que necessiti autorització 

especial de la Gerent per cobrar un import preu/hora extraordinari 



  Aplicatiu gestió EC’s - SP 

Abril 2017 Pàgina 10 de 13 

 

Es farà una petició de signatura on tots els signants podran signar en paral·lel, és a dir, tothom 
rebrà la petició alhora en la seva safata d'entrada al Portafirmes. 

L’aplicació calcula, només en el cas que el beneficiari de l’EC sigui PAS, en base a la retribució 
anual del beneficiari (descomptant EC’s cobrats) la tarifa/hora (retribucions anuals/1462) i el 
camp es mostra al formulari. També mostra el número d’hores que ha de fer el PAS per poder 
cobrar l’EC (import mensual EC/tarifa/hora). 

Posteriorment a l'inici del procés de signatures, caldrà portar un control de l'estat de les 
signatures, i dur a terme les accions necessàries segons les diferents casuístiques que poden 
esdevenir: 

 Si tothom ha signat i la sol·licitud és vàlida (es tornarà a comprovar en aquest punt) 

es donarà d'alta l'encàrrec de col·laboració a SAP i enviarà un correu electrònic 

notificant d'aquest fet a una adreça genèrica de Servei de Personal. 

 Si en el moment de fer l'alta a SAP la sol·licitud ja no és vàlida perquè ha canviat el 

context des de la sol·licitud de validació, no es farà l'alta a SAP i el procés enviarà 

un correu electrònic notificant d'aquest fet a una adreça genèrica de Servei de 

Personal i als signants de l'encàrrec 

 Si per algun motiu algun dels signants rebutja alguna signatura o aquesta es 

cancel·la, el procés enviarà un correu electrònic notificant d'aquest fet a una 

adreça genèrica de Servei de Personal i als signants de l'encàrrec 

 Si un encàrrec supera la data límit estipulada i encara està pendent de signatura el 

sistema cancel·larà automàticament la petició de signatura al Portafirmes, el 

procés enviarà un correu electrònic notificant d'aquest fet a una adreça genèrica 

de Servei de Personal i als signants de l'encàrrec. 

Alta de l'encàrrec de col·laboració a SAP 

A l'hora de fer l'alta, es tornarà a comprovar que la sol·licitud segueix sent vàlida (mateixa 
validació que es fa en el moment d'enviar el formulari per a comprovar que es segueixen 
mantenint les condicions per a assignar l'encàrrec), ja que el context pot haver canviat des de 
l'inici del tràmit amb el formulari electrònic. Addicionalment en aquest punt caldrà tractar les 
següents casuístiques: 

 Registre tancat: període durant el qual el registre de SAP resta tancat. 

 Empleat bloquejat: si un empleat està bloquejat en el mateix moment de l'alta 

degut a una altra mecanització sobre aquest empleat. 

 Tancament de nòmina: període durant el qual no es pot mecanitzar cap EC a SAP 

ja que s'està calculant nòmina. 

 En els casos descrits anteriorment el sistema aplicarà una política de reintents, fins 

que el registre es torni a obrir o l'empleat es desbloquegi. Es proposa un interval 

de temps de 1h 30' entre reintents. 

 Si el mes de inici de la retribució ja ha passat. 
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En aquest cas la sol·licitud es cancel·larà automàticament i es notificarà a Servei de Personal i 
als responsables de signatura.  

Enllaços relacionats 

Link Genweb CTT 
https://genwebv4.upc.edu/ctt/ca/uaslr/encarrecs-de-col-laboracio/encarrecs-de-col-
laboracio-ajuda#10--validacions 

Link Formulari: 
https://eadministracio.upc.edu/formulariEncarrecsCollaboracio/ 

1.3.4 Acció 4: Traspàs de l’aplicatiu a explotació 

En data de 15 de febrero de 2016, es comprova que el formulari funciona correctament 
aplicant les validacions indicades, després de realizar tot un seguit de proves, i es fa el traspàs 
de l’aplicatiu a explotació. 

1.3.5 Acció 5: Prova pilot amb unitats organitzatives 

Durant el març de 2016, es publica tota la informació a la web del funcionament de sol·licitud 
d’EC’s mitjançant l’aplicatiu online i es fan reunions informatives amb algunes unitats 
organitzatives escollides pel seu alt número de sol·licituds d’EC’s. S’explica detalladament el 
funcionament de l’aplicatiu i es dóna un suport d’atenció personalitzada a totes les persones 
que sol·licitin els EC’s mitjançant l’aplicatiu.   

Les unitats implicades són: 

270 – Facultat d’Informàtica 

751 – UTG de Camins 

701 – Arquitectura de Computadors 

551 - Unitat de Gestió Departaments Cs i Essi 

 

1.3.6 Acció 6: Comunicació oficial del formulari d’EC’s 

En data 27 de març de 2017 s’ha enviat un correu comunicant oficialment la posada en marxa 
de la nova aplicació als següents destinataris: 

Destinataris: directors (tots) i administradores (des de UAP) + professors responsables 
projectes (Des de UASLR): 

administradors@llistes.upc.edu 
directors-centre@llistes.upc.edu 
directors-departament@llistes.upc.edu 
directors-institut@llistes.upc.edu 

 

https://genwebv4.upc.edu/ctt/ca/uaslr/encarrecs-de-col-laboracio/encarrecs-de-col-laboracio-ajuda#10--validacions
https://genwebv4.upc.edu/ctt/ca/uaslr/encarrecs-de-col-laboracio/encarrecs-de-col-laboracio-ajuda#10--validacions
https://eadministracio.upc.edu/formulariEncarrecsCollaboracio/
mailto:administradors@llistes.upc.edu
mailto:directors-centre@llistes.upc.edu
mailto:directors-departament@llistes.upc.edu
mailto:directors-institut@llistes.upc.edu
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Assumpte: Formulari on-line per sol·licitar EC’s 

Cos de correu: 

 

<<Benvolgudes, 
Benvolguts, 

Hem posat en marxa una nova aplicació per automatitzar i agilitzar la sol·licitud dels encàrrecs 
de col·laboració. L’aplicació permet entre d’altres: 

 Identificar els projectes dels quals és responsable el PDI que autoritza el pagament. 

 Validar on-line la major part de la normativa dels encàrrecs. 

 Facilitar la gestió del control de presència lligat als EC’s del PAS. 

 Gestionar les autoritzacions mitjançant un sistema de workflows. 

Teniu a la vostra disposició el formulari on-line per sol·licitar els EC’s: 

 Al Genweb de la UASLR   

 Al portal per al personal dins del racó del gestor>pagaments a l’empara de l’art. 83 

de la LOU>EC’s de recerca.     

Enllaç formulari: https://eadministracio.upc.edu/formulariEncarrecsCollaboracio/ 

Per a qualsevol consulta o aclariment posem a la vostra disposició, com a contacte preferent, 
el nostre Gestor de Serveis: PUC-Personal (Punt únic de contacte). 

Cordialment,  

 

Miriam Giménez Dapena 

Cap del Servei de Personal>> 

1.4 Valoració econòmica 

UPCnet ha valorat els costos del projecte per un total de 52.000€ amb IVA inclòs, incloent les 
següents partides: 

 Costos versió inicial aplicatiu de tramitació, signatura i integració amb SAP Recursos 
Humans  

 Millores incorporades al 2016 
 Circuit de validació pels cas d'ús del PAS que supera el límit d'hores setmanal 

1.5 Avaluació dels resultats 

La nòmina del mes de maig 2017 és la primera nòmina que s’obre l’aplicatiu de sol·licitud 
d’EC’s a tot el col·lectiu UPC. És en aquesta nòmina, per tant, que es pot comptabilitzar el 
número d’EC’s sol·licitats mitjançant l’aplicatiu: 

 Número d’EC’s sol·licitats: 100 sol·licituds  mensuals aproximadament. 

 Amb incidències: 9 sol·licituds signades fora de termini. 

https://genwebv4.upc.edu/ctt/ca/uaslr/encarrecs-de-col-laboracio
https://portal.personal.upc.edu/rrhh/GES/index/Raco_personal/ec_recerca
https://eadministracio.upc.edu/formulariEncarrecsCollaboracio/
https://gn6.upc.edu/pucpersonal
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Temps utilitzat per la gestió dels EC’S abans de l’aplicatiu 

Amb la sol·licitud amb paper el temps necessari fins que l’EC es tramitava s’allargava durant 
dies a causa de: 

- Els signants havien de rebre la sol·licitud amb paper i havien de signar físicament. 

S’ha de tenir en compte que el PDI per exemple és un col·lectiu que usualment viatja 

fora d ela Universitat per motius de feina. En aquests casos les signatures s’ajornaven 

durant setmanes. 

- La sol·licitud amb paper s’havia de lliurar personalment a la UASLR amb registre 

d’entrada. 

- Les validacions es feien manualment i si s’havia de rectificar alguna dada l’EC es 

retornava perquè es tornés a refer i a signar. 

Temps utilitzat per la gestió dels EC’s amb l’aplicatiu  

Amb la posada en marxa de l’aplicatiu, l’EC es pot tramitar al moment. Les validacions de l’EC 
són automàtiques i les persones signants poden signar en el mateix moment de la sol·licitud. 
Per aquest motiu s’ha pogut allargar el període de sol·licitud dins de la nòmina. Abans es 
tancava la sol·licitud de la nòmina el primer dia del mes. Amb el formulari electrònic es pot 
sol·licitar l’EC fins a mitjans de mes aproximadament. 

Validacions 

Les validacions amb el formulari online es fan automàticament i comprovant les dades 
directament de la informació que consta a SAP Recursos Humans i a SAP Econòmic. D’aquesta 
manera el marge de què es carreguin EC’s no vàlids és gairebé nul. 

Incidències 

El formulari online informa en el moment del motiu pel qual l’EC no es pot tramitar. D’aquesta 
manera el sol·licitant pot corregir la sol·licitud en el mateix moment guanyant temps i 
disminuint les incidències a posteriori. 

Tenint en compte que es tramiten una mitja de 100 sol·licituds mensuals: 

 Número d’incidències amb la sol·licitud amb paper: 30 mensuals aproximadament 

 Número d’incidències amb le formulari online: 9 mensuals aproximadament 


