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1 SITUACIÓ PRÈVIA 

 

Abans de desenvolupar la nova aplicació, el procés era totalment manual, des del primer pas 
fins el darrer, cosa que generava una enorme quantitat d’expedients en suport paper i 
comportava una dedicació molt elevada per als seus tràmits. 

Beques INIREC 

El procés per a la gestió de les Beques INIREC era aquest: 

El professor/a responsable, elegia el/la candidat/a a l’ajut, pel seu compte. Des de la unitat de 
gestió de Servei de Personal UASLR no es fiscalitzava el procés de selecció. 

Per tal de sol.licitar la incorporació del/la becari/a, arribava un formulari de sol.licitud en paper 
amb les dades del becari, les característiques de l’ajut (dedicació, durada i import econòmic) i 
la documentació adjunta necessària. 

Des de la UASLR es validaven les condicions, de manera manual, i  la seva viabilitat econòmica; 
una vegada validat, es tramitava la incorporació.  

Beques Aprenentatge 

Pel que fa a les Beques d’Aprenentatge, gestionades des de la unitat UGPASBEC, era el 
següent: 

Les unitats (escoles i departaments) feien la cerca dels estudiants òptims per poder fer les 
beques d’aprenentatge, a través d’intranets, anuncis, coneguts, etc. 

Quan no trobaven candidats es posaven en contacte amb la unitat de gestió del Servei de 
Personal (UGPASBEC) que, a través del Genweb, publicaven les convocatòries de les beques. 

Tot el procés d’incorporació dels becaris era en paper i manual. 

Nova situació 

En data 11 de juny de 2015 es modifica el Manual de Gestió Laboral per a la Recerca i 
s’estableix la necessitat de regular el procediment de selecció d’ajuts a l’estudi per Iniciació a 
la Recerca, a través d’una convocatòria. En aquest context, neix la necessitat de fer un 
aplicatiu específica, per a una gestió més àgil. 

Veient la seva utilitat, es decideix utilitzar l’aplicatiu per adaptar-lo a les convocatòries de les 
Beques d’Aprenentatge, un procés que requeria també dotar-se de legalitat, així com 
assegurar-ne la transparència per a la igualtat d’oportunutat a tot el col·lectiu. 

Potser caldria fer esment i referència amb un link a aquest manual o normativa si n’hi ha.  
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2 Objectius 

 

Els objectius del projecte són: 

 

1. Eliminació del paper i, per tant, dels errors que pot produir l’emplenament manual. 

2. Visualització per part de tots els agents implicats del procés de tramitació d’una 
convocatòria de beca. 

3. Ampliació de les prestacions al PDI gràcies a la automatització del procediment. 

4. Identificació dels projectes dels quals és responsable el PDI que autoritza el pagament. 

5. Autorització econòmica on line de la disponibilitat del projecte. 

6. Workflow d’autoritzacions. 

7. Inscripció on line dels estudiants a les convocatòries i validació on line de la seva 
matrícula. 

8. Autoemplenament dels estudis i les dades personals de l’estudiant quan fa la inscripció 
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3 Accions realitzades 

 

El projecte es va iniciar al gener de 2016 per posar-se en marxa al setembre del mateix any. 
Durant aquest temps es van fer les següents accions: 

 
 

Període Resultat Equip 

Gener-Març 2016 Definció de requeriments Marta Casamor, Cristina Torné 

Abril-maig 2016 Definició del disseny funcional 
Juan Luis Moreno, Marta Casamor, 
Cristina Sol , C.Torné i Míriam Giménez 

Maig- juny 2016 
Desenvolupament de l'aplicació i 
porves 

Lena Sostres, Lourdes Moreno, Marta 
Casamor, C.Sol i C. Torné i  equip del Juan 
Luis Moreno 

Juliol- Setembre 2016 Posta en marxa de l'aplicatiu 
Lena Sostres, Marta Casamor i  equip del 
Juan Luis Moreno 

 
 

3.1 Acció 1: Definicció dels requeriments 

 

En aquesta primera fase hi intervenen Cristina Torné i Marta Casamor. 

 

3.2 Acció 2: Definició del disseny funcional 

 

S’ha descrit el funcionament del projecte i del seu abast en  fases. 

 

A continuació exposem la descripció funcional del projecte de les beques d’iniciació a la 
recerca: (veure  Annex 1) 

 

En primer lloc s’ha establert un procediment comú de gestió per al personal becari d’iniciació 
a la recerca que gestiona la UASLR, amb l’objetiu que el personal del front-office, tingui una 
eina efectiva de treball. També s’ha fet un procediment per a la gestió de les beques 
d’aprenentatge que gestiona la UGPASBEC. 

 

El procés de convocatòria s’inicia doncs de la següent manera (Veure Annex 2  Diagrama del 
procés): 

 

3.2.1 Inici del procés 

La sol·licitud de creació d’una nova convocatòria la inicia el professor responsable o un 
administratiu en nom seu.  

 

La creació de sol·licituds de convocatòries serà accessible per a tot el personal PDI i PAS però 
serà necessari fer login en el sistema indicant l’usuari i password de la intranet UPC.  

A la convocatòria s’ha de indicar  
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o Tipus de Beca: Iniciació a la recerca.  

o Denominació de la beca.  

o Centre/Departament/Servei. (Unitat organitzativa).  

o Professor Responsable de la convocatòria. (nom, usuari, adreça de correu).  

o Director del departament. Aquesta dada s’alimentarà de forma automàtica, 

assignant el director del departament al que el professor responsable està 

adscrit. (nom, usuari, adreça de correu del càrrec).  

o Durada de la beca (dates d’inici i fi proposades).  

o Dedicació.  

o Remuneració.  

o Projecte de finançament (a escollir de la llista de projectes del professor 

responsable).  

o Activitats.  

o Competències.  

o Coneixements.  

 

Algunes d’aquestes dades les ompliran els gestors del SP.  

3.2.2 Workflow d’aprovació.  

En el cas de que la persona que omple la sol·licitud no sigui el professor responsable, es 
notificarà a aquest últim i es demanarà l’aprovació de la sol·licitud.  

Una vegada aprovada la sol·licitud per part del professor responsable, es notificarà al Director 
de departament i se li demanarà l’aprovació.  

Per notificar al Director de departament s’utilitzarà l’adreça de correu del càrrec acadèmic.  

Nota: Per accedir al procés de workflow s’utilitzarà l’usuari i password de la intranet UPC.  

3.2.3 Gestió de la Unitat d’Atenció i Suport Laboral de Recerca (UASLR).  

Quan el director del departament aprova la sol·licitud, el sistema notificarà a la UASLR 
utilitzant les adreces de correu associades al campus al qual pertany el professor responsable 
(el campus és el que correspon a la seva localització laboral). La convocatòria quedarà en estat 
“Pendent unitat de gestió SP”.  

El gestor comprovarà al SAP-FICO si hi ha fons suficients per realitzar el pagament i crearà la 
reserva en cas afirmatiu.  

En aquest moment, el gestor podrà modificar les dates de publicació i inscripció, així com 
adjuntar les bases de la convocatòria.  
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Una vegada la reserva estigui finalitzada, el gestor activarà la publicació de la convocatòria 
permetent que el estudiants facin inscripcions. Amb l’activació de la publicació es notificarà al 
professor responsable (i al sol·licitant en cas de ser diferent) de l’inici de les inscripcions.  

La convocatòria quedarà en estat “Publicada”.  

Es crearà una vista que permetrà als professors responsables, directors de departament i als 
gestors de la UASLR visualitzar el estat de les convocatòries: pendent d’aprovació, publicada, 
tancada. 

3.2.4 Inscripció de candidats.  

Quan el gestor de la UASLR activi la publicació de la convocatòria, els estudiants podran 
accedir a les dades de la convocatòria, a les bases i iniciar el procés d’inscripció.  

Per accedir a les convocatòries, l’estudiat haurà de fer login al sistema utilitzant l’usuari i 
password general de la UPC.  

El sistema validarà de forma automàtica que l’estudiant estigui matriculat a la UPC accedint al 
sistema PRISMA en el moment de realitzar la inscripció. En el cas de no ser estudiat matriculat, 
el sistema informarà a l’estudiant i registrarà aquesta situació al formulari d’inscripció.  

Una vegada registrada la sol·licitud, el sistema enviarà un missatge a l’estudiant per confirmar 
que la inscripció s’ha realitzat de forma correcta.  

3.2.5 Resolució.  

Quan arribi l’últim el dia d’inscripció de la convocatòria, el sistema el sistema enviarà un 
missatge al professor responsable per que comenci la selecció de candidats.  

El sistema mostrarà a cada professor les inscripcions de les convocatòries de les quals es 
responsable.  

El sistema permetrà accedir al contingut dels currículums inscrits.  

El professor haurà de fer una valoració de cadascuna de les parts del currículum: Experiència 
professional, Nivell d’assoliment, Coneixements específics i Altres mèrits.  

Segons es vagin alimentant les valoracions, la vista dels candidats anirà ordenant els 
estudiants segons la puntuació total.  

Finalment, el professor haurà d’indicar quin es l’estudiant guanyador del procés de selecció.  

El guanyador de la convocatòria serà visible per a tots els estudiants participants.  



  Aplicatiu gestió Beques 
 INIREC i Aprenentatge 

Abril 2017 Pàgina 9 de 11 

 

3.2.6 Contractació.  

Quan el professor responsable indiqui en el sistema el candidat guanyador, el sistema 
generarà una notificació a la persona gestora de la UASLR, perquè pugui iniciar la 
contractació. 

3.3 Acció 3: Posada en marxa i elaboració de manual i guiesDefinició del 
disseny funcional 

 

Una vegada es posa en marxa l’aplicatiu, per tal de facilitar el seu ús als usuaris de l’aplicatiu, 
es van realitzar sessions formatives i la distribució d’unes guies per a la seva gestió, tant per 
al PDI com per al personal de suport a la seva unitat o front-office .La seva darrera actualització 
ha estat al maig 2017.  

Veure Annex 3 Guia Gestió Beques INIREC i Annex 4 Guia Gestió Beques Aprenentatge. 

Enllaços relacionats 

Tota la informació disponible es troba a la web del CTT, racó del gestor  (condicions, 
incompatibilitats, bases i enllaç directe a l’aplicatiu). 

L’enllaç directe a l’aplicatiu és: https://millot.upc.edu/BEC/opcionsBeques 

  

https://www.ctt.upc.edu/raco/Ajuts-per-a-la-iniciacio-en-la-recerca_121_126_ca.html
https://millot.upc.edu/BEC/opcionsBeques
https://millot.upc.edu/BEC/opcionsBeques
https://millot.upc.edu/BEC/opcionsBeques
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4 Avaluació dels resultats 

 

En 11 mesos s’ han gestionat 645 convocatòries a las quals s’han inscrit 2989 estudiantes. 

A data de finals d’abril (28/04/2017) s’han publicat 884 beques d’aprenentatge i  143 beques 
INIREC. 

S’han assolit, amb això, els objectius proposats: s’ha guanyat transparència en el procediment 
de selecció dels/les candidats/tes. El feedback rebut per part del PDI, és positiu, malgrat que 
el nou sistema, els suposa més dedicació. La correció de les incidències, ha sigut àgil. 


