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1 Introducció 

 

Aquest document descriu un nou sistema d’informació que permeti realitzar la gestió de 
convocatòries de beques d’iniciació a la recerca de forma descentralitzada, incorporant a totes 
les persones implicades dins un sistema de workflow que permeti la creació, l’autorització, 
comunicació, inscripció de candidats i publicació dels resultats. 

  

El sistema es dividirà en quatre mòduls diferenciats: 

 Racó estudiant: Aquest mòdul permetrà als estudiats de la UPC realitzar la inscripció  a 
les convocatòries obertes. 

 Racó Gestor: Permetrà a l’usuari (professor o gestor del centre/departament) crear 
convocatòries, realitzar el procés de selecció i publicar el guanyador de la beca. 

 Racó Unitat de contractació: Permetrà rebre las sol·licituds de convocatòria i fer el 
seguiment de procés, publicació de la convocatòria i la contractació. 

 Racó Administrador: Permetrà gestionar el Tipus de convocatòria i fer la gestió de rols 
d’autorització d’accés al sistema.   

 

El nou portal es desenvoluparà amb la mateixa tecnologia que utilitzen les aplicacions de 
Tempus, Base de Dades de Personal, Portal, Certificats de Renda, etc. D’aquesta forma tots 
els mòduls funcionals tindran el mateix look&feel en un entorn ja consolidat i homogeni al 
mateix temps que facilitarà el seu manteniment. 
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2 Nova Convocatòria 

 

El procés per la contractació d’un nou becari es el següent. 
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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 

 

 Tipus de Beca: Iniciació a la recerca. 

 Denominació de la beca. 

 Centre/Departament/Servei. (Unitat organitzativa). 

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

 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). 

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

 Dedicació. 

 Remuneració. 

 Projecte de finançament (a escollir de la llista de projectes del professor responsable). 

 Activitats. 

 Competències. 

 Coneixements. 

 

 

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

 

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. 

 

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. 

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 .... 

 



 

Referència: Convocatòries de beques d’iniciació a la recerca UPC 

Versió del document:  versió V01  Pàgina 6 de 55 

 

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. 

 

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. 

 

2.6 Contractació. 

Quan el professor responsable indiqui en el sistema el candidat guanyador, el sistema generarà 
una notificació a la UASLR perquè pugui començar la contractació. 
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3 Racó Administrador 

 

3.1 Tipus de convocatòries (consulta). 

 

Aquestes finestres permetran a l’administrador del sistema la creació de nous tipus de 
convocatòries.  

 

 
 

Nom de la finestra: BE01 

 

Criteris de selecció: -- 

 

 

 

 

 

 

Dades tipus de convocatòria 

Camp Tipus de dada Longitud Observacions 
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Codi Caràcter 2 En consulta 

Descripció Caràcter 40 En consulta 

Bases   Permet consultar les bases de la convocatòria 

Acció Botó - -Consultar/Actualitzar 

-Esborrar 

En el cas de seleccionar la consulta/actualització, 
el sistema mostrarà la finestra GP59 

 

Botons 

Nom Acció 

Nou tipus de 
convocatòria 

Obre la finestra BE02 per la creació de noves  convocatòries 
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3.2 Tipus de convocatòries (creació). 

 

 
 

Nom de la finestra: BE02 

 

Dades tipus de convocatòria 

Camp Tipus de dada Longitud Observacions 

Codi Caràcter 2 Obligatori 

Descripció Caràcter 40 Obligatori 

 

Botons 

Nom Acció 

Crear Grava la convocatòria i torna a la finestra BE01 

Desfer Torna a la finestra BE01 sense gravar el canvis 
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3.3 Campus Convocatòria (Consulta). 

 

 
 

Nom de la finestra: BE16 

 

Criteris de selecció: -- 

 

Dades campus convocatòria 

Camp Tipus de dada Longitud Observacions 

Codi Caràcter 2 Obligatori 

Descripció Caràcter 40 Obligatori 

Edició Botó  Obra la finestra BE17  
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3.4 Campus Convocatòria (Edició). 

 

 
 

Nom de la finestra: BE17 

 

Criteris de selecció: -- 

 

Dades campus  convocatòria 

Camp Tipus de dada Longitud Observacions 

Codi Caràcter 2 Consulta 

Descripció Caràcter 40 Obligatori 

Adreces notificació Caràcter 250 Es podran registrar varies adreces per cada 
campus 
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3.5 Taula mestre Quota patronal (Consulta). 

 

 

Nom de la finestra: BE18 

 

Dades Quota patronal 

Camp Tipus de dada Longitud Observacions 

Any Numèric 4 Obligatori 

Import Numèric 8 Obligatori 

Accions Botó  Esborrar 

 

Botons 

Nom Acció 

Nou import Obre la finestra BE19 
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3.6 Taula mestre Quota patronal (Nou import). 

 

 

 

Nom de la finestra: BE19 

 

Dades Quota patronal 

Camp Tipus de dada Longitud Observacions 

Any Numèric 4 Obligatori 

Import Numèric 8 Obligatori 

Accions Botó  - Crear 

- Esborrar 
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3.7 Administració de rols d’accés (consulta). 

Aquestes finestres permetran a l’administrador del sistema la gestió dels usuaris amb accés a 
l’aplicació.  

 

 

Nom de la finestra: BE14 

 

Criteris de selecció: Nom, Primer cognom, Segon cognom 

 

Dades persona 

Camp Tipus de dada Longitud Observacions 

Nom Caràcter 40 Consulta 

Primer cognom Caràcter 40 Consulta 

Segon cognom Caràcter 40 Consulta 
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Dades rol 

Camp Tipus de dada Longitud Observacions 

Tipus de rol Caràcter 40 Consulta 

Acció Botó  Esborrar rol 

 

 

Botons 

Nom Acció 

Nou rol Obre la finestra BE15 
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3.8 Administració de rols d’accés (creació). 

 

 

 

Nom de la finestra: BE15 

 

Criteris de selecció: Nom, Primer cognom, Segon cognom 

 

Dades persona 

Camp Tipus de dada Longitud Observacions 

Nom Caràcter 40 Consulta 

Primer cognom Caràcter 40 Consulta 

Segon cognom Caràcter 40 Consulta 
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Dades rol 

Camp Tipus de dada Longitud Observacions 

Tipus de rol Caràcter 40 Consulta 

 

 

Botons 

Nom Acció 

Crear Grava el nou rol i torna a la finestra BE14 

Desfer Torna a la finestra BE14 sense gravar les dades 
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4 Racó Gestor convocatòria 

 

4.1 Convocatòries d’iniciació a la recerca. 

Aquesta es la finestra d’accés a l’aplicació. 

 

 
 

Nom de la finestra: BE20 

 

Criteris de selecció: -- 

 
El mòdul de Gestió de convocatòries inclou la creació, edició i autorització de la convocatòria. 

El mòdul Resolució de convocatòries inclou la valoració de candidats i selecció del guanyador. 

També es crearà un mòdul per la Publicació de convocatòries només accessible per als usuaris 

del SP.  
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4.2 Gestió Convocatòries 

 

En aquest apartat es descriuen les finestres que utilitzarà el professor responsable de la beca o 
el personal d’administració en el seu nom per crear les convocatòries. 

  

4.2.1 Convocatòries (llista) 

 

 
 

Nom de la finestra: BE03 

 

Criteris de selecció: Estat, Sol·licitant 

 

Dades convocatòria 

Camp Tipus de dada Longitud Observacions 

Codi Numèric 3 En consulta 

Responsable de la 
beca 

Caràcter 40 En consulta 
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Responsable de la 
unitat 

Caràcter 40 En consulta 

Data de creació Data 8 En consulta 

Estat Caràcter 40 En consulta 

Sol·licitant Caràcter 40 En consulta 

Acció Botó - -Visualitzar 

-Actualitzar 

-Esborrar 

En el cas de seleccionar l’actualització o la 
visualització, el sistema mostrarà la finestra BE04 
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4.2.2 Convocatòries (creació/edició)  
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Nota: La finestra de consulta i la d’edició tindran els mateixos camps. La d’edició permetrà 
modificar certes dades i recalcular el cost de la beca. 

 

Nom de la finestra: BE04 

 

Criteris de selecció: -- 

 

Dades convocatòria 

Camp Tipus de dada Longitud Observacions 

Codi Numèric 3 En consulta 

Es generarà de forma automàtica un comptador 
seqüencial 

Tipus Caràcter 40 A triar entre els tipus definits a la finestra BE01 

Data sol·licitud Data 10 S’alimentarà amb la data del dia 

Automàtic 

Sol·licitant Caràcter 40 S’alimentarà el nom del usuari que crea la 
convocatòria. 

Automàtic 

Responsable de la 
convocatòria 

Caràcter 40 S’alimentarà el nom del usuari que crea la 
convocatòria. 

Aquesta dada serà modificable i s’indicarà el nom del 
responsable en el cas de ser diferent al sol·licitant. 

Responsable unitat Caràcter 40 S’alimentarà de forma automàtica. 

S’utilitzarà per gestionar l’autorització. 

Codi unitat Caràcter 8 Codi unitat estructural d’adscripció orgànica del 
responsable de la convocatòria 

Descripció Caràcter 40 Descripció unitat estructural 

Adreça de correu 
Responsable 
convocatòria 

Caràcter 8 Alimentació automàtica 

Adreça de correu 
Responsable Unitat 

Caràcter 8 Alimentació automàtica 

Data inici beca Data 10  

Data fi beca Data 10 Durada màxima = 36 mesos 

Import mensual Numèric 10 El import serà: 

525 <= import <= 1000. 

En cas contrari es donarà un error . 

Dedicació Caràcter 10 Valors possibles : 01...20 
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Projecte Caràcter 10 S’haurà d’elegir un projecte de la llista proposta. 

Aquesta llista es treu consultant en SAP Fico la llista de 
projectes oberts i que el responsable de la 
convocatòria sigui responsable 

Habilitats Caràcter   

Competències Caràcter   

Coneixements Caràcter   

 

Botons 

Nom Acció 

Crear 

Desfer 

Grava les dades i torna a la finestra BE03 

Torna a la finestra BE03 sense gravar les dades 

 

En el moment de la creació d’una nova convocatòria, l’estat queda de la següent forma: 

o Si usuari Sol·licitant <> “Professor Responsable”  “Pendent Prof. Responsable”. 

En aquest cas, el sistema envia un missatge a l’e-mail del Professor responsable: 

 

To: Professor responsable 

Assumpte Gestió convocatòria beques 

Missatge Benvolguda/Benvolgut,  
Us comuniquem que el “sol·licitant” ha creat una nova convocatòria de 
beques. Vostè, com responsable de la convocatòria, pot accedir mitjançant 
aquest link  a l'aplicació per donar la seva aprovació. Es necessari aquest 
tràmit per a la publicació de la convocatòria. 

Salutacions cordials,   

 

o Si usuari Sol·licitant = “Professor Responsable”   “Pendent Director Departament” 

En aquest cas, el sistema envia un missatge a l’e-mail del Director de departament: 

 

To: Director departament (adreça del càrrec) 

Assumpte Gestió convocatòria beques 

Missatge Benvolguda/Benvolgut,  
Us comuniquem que “Professor responsable“ ha creat una nova convocatòria 
de beques. 

Vostè, com responsable de la Unitat, pot accedir mitjançant aquest link  a 
l’aplicació per donar la aprovació. Es necessari aquest tràmit per a la 
publicació de la convocatòria. 

Salutacions cordials,   

 
o Càlcul del cost de la beca: 

Cost íntegre= Import mensual * ( nombre de mesos sencers + nombre de dies dels mesos no 

sencers / dies del mes) 
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Cost Quota= Quota Patronal Mes *  (nombre de mesos sencers + nombre de mesos no 

sencers) 

Cost Beca = Cost íntegre + cost quota  

El valor de la Quota Patronal Mensual s’haurà de parametritzar en el sistema per a cada any. 

En el càlcul, s’utilitzarà el valor corresponent a l´any de la data d´inici de la beca. 

Aquest cost total es compararà amb el valor del import del grup de disponibilitat del projecte. En 

el cas de ser superior, es donarà un error: 

 “Cost de la beca superior a la disponibilitat del grup de recerca” i no es permetrà la gravació de 

la convocatòria. 

Nota: l’import de disponibilitat es consultarà de forma automàtica en SAP FICO en el moment 

de la creació/modificació de la convocatòria. 

Nota: En el cas de editar aquesta finestra amb el rol de “Responsable de contractació”, també 

es podrà modificar l’estat de la convocatòria. En aquest cas, no s’enviarà cap notificació. 

En el cas de superar la durada màxima o l’import màxim, es generarà un error: 

- La durada màxima permesa es de 36 mesos. 

- L’import  mensual de la beca ha d’estar comprès entre 525 i 100 euros mensuals  
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4.3 Workflow aprovació convocatòria 

Amb aquesta finestra, el responsable de la unitat (director de departament) haurà d’aprovar les 
convocatòries. 

En cas que el sol·licitant no sigui el professor responsable, també aquest haurà d’aprovar la 
convocatòria. 

 

4.3.1 Workflow aprovació convocatòria 

En aquesta finestra, només es visualitzaran les convocatòries en les que l’usuari connectat 
tingui que realitzar alguna acció, be perquè l’hagi creat o sigui responsable.  

 

 
 

Nom de la finestra: BE05 

 

Criteris de selecció: Estat, Sol·licitant 

 

 

Dades convocatòria 

Camp Tipus de dada Longitud Observacions 

Codi Numèric 3 En consulta 
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Responsable de la 
beca 

Caràcter 40 En consulta 

Responsable de la 
unitat 

Caràcter 40 En consulta 

Data de creació Data 8 En consulta 

Estat Caràcter 40 En consulta 

Sol·licitant Caràcter 40 En consulta 

 

 

Botons 

Nom Acció 

OK Dona la conformitat 

KO Denega 

Visualitza Obre la finestra BE11 per la consulta de convocatòries 

 

Nota: Els botons OK, KO seran visibles si: 

 Usuari = “Professor Responsable” i estat convocatòria = “Pendent Prof. Responsable” 

 Usuari = “Director Departament” i estat convocatòria = “Pendent Director Departament” 
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Taula d’estats: 
 

Estat Comentaris 

10-Pendent  professor responsable Es genera aquest estat quan el sol·licitant es un 
administrador en nom del professor 

20-Pendent  responsable unitat Quan la convocatòria esta autoritzada pel professor 
responsable, es demana l’aprovació al director de 
departament 

30- Denegat professor responsable Quan el Professor responsable denega una 
convocatòria creada per un administratiu de la seva 
unitat 

40-Pendent unitat de gestió SP Quan la convocatòria esta autoritzada pel director 
de departament, es demana l’aprovació a la unitat 
de gestió del SP 

50-Denegat responsable unitat Quan el director denega la convocatòria 

60-Publicada Quan la unitat de gestió del Servei de Personal crea 
la reserva econòmica, activa la publicació de la 
convocatòria 

 

 

o Si l’acció = OK i l’usuari = “Professor Responsable”:   

L’estat queda  “Pendent Director Departament” 

EL sistema envia un missatge a l’e-mail del Director: 

 

To: Director departament (adreça del càrrec) 

Assumpte Gestió convocatòria beques 

Missatge Benvolguda/Benvolgut, 
Us comuniquem que “Professor responsable “ ha creat una nova 
convocatòria de beques. 

Vostè, com responsable de la Unitat, pot accedir mitjançant aquest link  a 
l’aplicació per donar la aprovació. Es necessari aquest tràmit per a la 
publicació de la convocatòria. 

Salutacions cordials,  

 

 

o Si l’acció = KO i l’usuari = “Professor Responsable”:   

L’estat queda  “Denegat Professor Responsable” 

EL sistema envia un missatge a l’e-mail del Sol·licitant: 

 

To: Sol·licitant 

Assumpte Gestió convocatòria beques 

Missatge Benvolgut/Benvolguda 

Us comuniquem que “Professor responsable “ ha denegat una nova 
convocatòria de beques.  

Vostè pot accedir mitjançant aquest link  a l’aplicació. 

Salutacions cordials, 
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o Si l’acció = OK i l’usuari = “Director Departament”:   

L’estat queda  “Pendent Unitat de Gestió SP” 

El sistema envia un missatge a l’e-mail del gestor SP i al Professor 
responsable. 

Per identificar el gestor del SP, el sistema recuperarà el campus de la localització laboral del 
lloc de treball del professor responsable. Amb aquest codi, s’accedirà a la parametrització de 
les adreces de comunicació definides per cada campus.  

 

To: Gestor SP 

CC: Sol·licitant 

Professor Responsable 

Assumpte Gestió convocatòria beques, unitat: “unitat” 

Missatge Benvolgut/Benvolguda 

Us comuniquem que “Director Departament “ ha autoritzat una nova 
convocatòria de beques: 

- “Campus” 
- “Unitat” “Descripció unitat”  

Vostè pot accedir mitjançant aquest link  a l’aplicació. 

Salutacions cordials, 

 

o Si l’acció = KO i l’usuari = “Director Departament”:   

L’estat queda  “Denegat Director Departament” 

El sistema envia un missatge a l’e-mail del Professor Responsable i del 
Sol·licitant: 

 

To: Professor Responsable 

CC: Sol·licitant 

Assumpte Gestió convocatòria beques 

Missatge Benvolgut/Benvolguda 

Us comuniquem que “Director Departament “ ha denegat una nova 
convocatòria de beques.  

Vostè pot accedir mitjançant aquest link  a l’aplicació. 

Salutacions cordials,   
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4.3.2 Convocatòries (consulta) 
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Nom de la finestra: BE11 

 

Criteris de selecció: -- 

 

Dades convocatòria 

Camp Tipus de dada Longitud Observacions 

Codi Numèric 3 En consulta 

Tipus Caràcter 40 En consulta 

Data sol·licitud Data 10 En consulta 

Sol·licitant Caràcter 40 En consulta 

Responsable de la 
convocatòria 

Caràcter 40 En consulta 

Responsable unitat Caràcter 40 En consulta 

Codi unitat Caràcter 8 En consulta 

Descripció Caràcter 40 En consulta 

Data inici beca Data 10 En consulta 

Data fi beca Data 10 En consulta 

Import mensual Numèric 10 En consulta 

Dedicació Caràcter 10 En consulta 

Projecte Caràcter 10 En consulta 

Habilitats Caràcter  En consulta 

Competències Caràcter  En consulta 

Coneixements Caràcter  En consulta 
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Botons 

Nom Acció 

Tornar Obre la finestra BE05 
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4.4 Resolució de convocatòries 

Amb aquestes finestres, el professor responsable de la beca podrà consultar els becaris 
inscrits, fer la valoració dels currículums i publicar el guanyador de la convocatòria. 

La resolució de la convocatòria comença quan acaba el període d’inscripció i el sistema notifica 
al professor responsable. 

 

4.4.1 Resolució de convocatòries(llista) 

 

 
 

Nom de la finestra: BE08 

 

Criteris de selecció: Estat, Sol·licitant, Campus 

 

Dades llocs 

Camp Tipus de dada Longitud Observacions 

Identificació Numèric 8 En consulta 

Campus Caràcter 40 En consulta 
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Unitat Caràcter 40 En consulta 

Data Data 10 En consulta 

Estat Caràcter 40 En consulta 

Guanyador Caràcter 40 En consulta 

Candidats Botó  Obre la finestra BE09 per poder consultar els candidats 
inscrits 
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4.4.2 Candidats de la convocatòria  

Amb aquesta finestra, el professor responsable de la beca podrà consultar els currículums i la 
valoració total de cada candidat. 

 

 
 

Nom de la finestra: BE09 

 

Criteris de selecció: -- 

 

Dades llocs 

Camp Tipus de dada Longitud Observacions 

Data inscripció Data 10 En consulta 

Nom del estudiant 
inscrit 

Caràcter 40 En consulta 

Currículum Acció  Obre la finestra BE13 per la consulta i valoració dels 
currículums  

Puntuació Numèric 2 Valoració total de la sol·licitud 
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4.4.3 Candidats de la convocatòria (Valoració) 

Amb aquesta finestra, el professor responsable de la beca podrà revisar les inscripcions de la 
convocatòria, fer la valoració i assignar el guanyador del procés. 
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Nom de la finestra: BE13 

 

Criteris de selecció: -- 

 

Dades Inscripció 

Camp Tipus de dada Longitud Observacions 

Codi inscripció Numèric 8 En consulta 

Codi convocatòria Numèric 8 En consulta 

Tipus Convocatòria Caràcter 40 En consulta 

Data de sol·licitud Dats 10 En consulta 

Nom i cognoms Caràcter 40 En consulta 

NIF/NIE Caràcter 40 En consulta 

Nacionalitat Caràcter 40 En consulta 

Data de naixement Caràcter 40 En consulta 

Adreça Caràcter 40 En consulta 

Codi postal Caràcter 40 En consulta 

Localitat Caràcter 40 En consulta 

Província Caràcter 40 En consulta 

Adreça electrònica Caràcter 40 En consulta 

Telèfon Caràcter 40 En consulta 

Perfil Skype Caràcter 40 En consulta 

Estudis en curs Caràcter 40 En consulta 

Centre docent Caràcter 40 En consulta 
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Experiència 
professional 

Caràcter 40 En consulta 

Valoració 
experiència 

Numèric 2 Actualització 

Nivell d’assoliment Caràcter 40 En consulta 

Valoració Nivell 
d’assoliment 

Numèric 2 Actualització 

Coneixements 
específics 

Caràcter 40 En consulta 

Valoració 
coneixements 

Numèric 2 Actualització 

Altres mèrits Caràcter 40 En consulta 

Valoració altres 
mèrits 

Numèric 2 Actualització 

Guanyador Caràcter 2 Si/No 

 

Botons 

Nom Acció 

Tornar Torna ala finestra  BE09 

Gravar Grava les dades  

 

 

o En el cas de que l’estudiant no consti com matriculat a PRISMA, es mostrarà el 
següent missatge: 

 
ATENCIÓ: aquest estudiant, en realitzar la inscripció, no consta matriculat al sistema 
d'informació (PRISMA). En cas de guanyar la convocatòria, haurà d’aportar la documentació 
acreditativa d'estar matriculat. 
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o Si quan es graven les dades s’ha indicat que l’estudiant es el guanyador de la 
convocatòria:   

o A partir d’aquest moment es podrà consultar el guanyador de la convocatòria a 
les finestres BE08 i BE10. 

o El sistema envia un missatge al Gestor del SP responsable de la contractació. 

 

El sistema notificarà al Gestor del Servei de Personal a la/les adreces de notificació segons el 
següent criteri: 

- Si la convocatòria te assignada un gestor (veure pàgina 41) s’utilitzarà l’adreça de 
correu laboral de la persona assignada. 

- En el cas de no haver-hi un gestor per la convocatòria, el sistema identificarà la unitat a 
la que pertany el professor responsable de la convocatòria i a partir de la localització 
laboral del seu lloc de treball, s’accedirà a la taula de Campus i es llegirà l’adreça o 
adreces parametritzades per fe les comunicacions. 

 

To: Gestor SP 

CC  

Assumpte Resolució convocatòria beques (“Campus”, “Unitat”) 

Missatge Benvolgut, benvolguda “Nom del becari “ 

Ens plau comunicar-vos que heu resultat la persona guanyadora del procés 
de selecció de becari per a la unitat “unitat beca”. 

El responsable d’aquesta beca es: “Nom Responsable de la beca”, (“adreça 
Responsable de la beca”)  

La durada prevista per aquest ajut es la següent: del “data inici beca” al “data 
fi beca”. 

Per tal de formalitzar la vostra contractació  necessitem  ens envieu 
escanejada durant el dia d’avui la següent documentació:  

 DNI/NIE/passaport vigent 
 Targeta de la seguretat social o resolució del número de la seguretat 

social (no serveix la targeta sanitària) 
 Llibreta o compte corrent on voleu domiciliar la nòmina. Hi ha de 

constar el vostre nom com a titular del compte. En el cas de banca 
per internet haureu de lliurar el document.  

 Aportar la documentació acreditativa d'estar matriculat. ( Aquest text 
es generarà només en el cas de no constar matriculat a PRISMA) 

L’adreça electrònica on pot enviar la documentació es “adreça notificació” 

Et recordem que la presentació d’aquest documentació es imprescindible per 
poder gestionar el teu ajut.  Agrairíem que ens enviessis els documents quan 
abans millor per tal de garantir la data d'inici prevista. 

Estem a la teva disposició per als aclariments que et calguin. 

Salutacions cordials,  

 

 

E-mail estudiant: “Adreça electrònica estudiant” 

E-mail sol·licitant: “e-mail sol·licitant”   
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5 Racó Unitat de contractació 

 

5.1.1 Publicació de convocatòries (llista) 

Amb aquesta finestra, el gestor del Servei de personal, després de fer la reserva econòmica en 
SAP-FICO podrà activar la publicació de la convocatòria. 

El procés de publicació comença amb la notificació de que el director del departament ha 
aprovat la convocatòria. 

 

 
 

Nom de la finestra: BE06 

 

Criteris de selecció: Estat, Sol·licitant, Campus, Unitat 

 

Dades convocatòria 

Camp Tipus de dada Longitud Observacions 

Codi Numèric 3 En consulta 

Tipus Caràcter 40 En consulta 
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Data sol·licitud Data 10 En consulta 

Sol·licitant Caràcter 40 En consulta 

Codi unitat Caràcter 8 En consulta 

Codi campus Caràcter 8 En consulta 

Acció Botó  Obre la finestra BE07 per la edició de les dades de la 
convocatòria 
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5.1.2 Publicació de convocatòries (edició) 

Amb aquesta finestra, el gestor del Servei de personal després de fer la reserva econòmica en 
SAP-FICO podrà carregar les bases, indicar les dates d’inscripció i publicació i activar la 
publicació de la convocatòria. En alguns casos (campus amb més d’un gestor), també podrà 
indicar un gestor personalitzat per gestionar les comunicacions relacionades amb la 
contractació. 

 

 
 

Nom de la finestra: BE07 

 

Criteris de selecció: -- 

 

Dades convocatòria 

Camp Tipus de dada Longitud Observacions 

Codi Numèric 3 En consulta 

Tipus Caràcter 40 En consulta 
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Data sol·licitud Data 10 En consulta 

Sol·licitant Caràcter 40 En consulta 

Responsable de la 
convocatòria 

Caràcter 40 En consulta 

Responsable unitat Caràcter 40 En consulta. 

Codi unitat Caràcter 8 En consulta 

Descripció Caràcter 40 En consulta 

Data inici beca Data 10 En actualització 

Data fi beca Data 10 En actualització 

Data inici inscripció Data 10 En actualització 

Data fi inscripció Data 10 En actualització 

Data inici 
publicació 

Data 10 En actualització 

Data fi publicació Data 10 En actualització 

Import mensual Numèric 10 En consulta 

Cost Íntegre Numèric 10 Càlcul automàtic 

Cost Quota Numèric 10 Càlcul automàtic 

Cost Total Numèric 10 Càlcul automàtic 

Dedicació Caràcter 10 En consulta 

Projecte Caràcter 10 En consulta 

Habilitats Caràcter  En consulta 

Competències Caràcter  En consulta 
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Coneixements Caràcter  En consulta 

Bases   Fitxer en format pdf 

Gestor Servei de 
Personal 

Caràcter 40  

Adreça Gestor SP Caràcter 40 El sistema l’alimentarà de forma automàtica 

 

o Totes les convocatòries tindran les mateixes bases i només s’haurà de carregar un nou 
document quan es vulguin canviar les bases. 

 

o En el cas de modificació de les dates d’inici i fi de la beca, es tornaran a refer els 
càlculs de cost, però no es tornarà a revisar la disponibilitat. 

 
Cost íntegre= Import mensual * ( nombre de mesos sencers + nombre de dies del mesos no 

sencers / dies del mes) 

Cost Quota= Quota Patronal Mes *  (nombre de mesos sencers + nombre de mesos no 

sencers) 

Cost Beca = Cost íntegre + cost quota  

o Es cas de que les dates d’inscripció no estiguin incloses en el període de publicació no 

es permetrà fer la publicació. 

 

Botons 

Nom Acció 

Publicar 

 

Activa la publicació de la convocatòria. Estat = Publicada 

No publicar 

 

Desactiva la publicació de la convocatòria. Estat = Pendent unitat de gestió SP 

Tornar Torna a la finestra BE06 sense gravar les dades. 

o Si l’acció = Publicar:   

L’estat queda  “Publicada” 

El sistema envia un missatge a l’e-mail del Professor Responsable i del 
Sol·licitant: 

 

To: Professor Responsable 

CC: Sol·licitant 

Assumpte Gestió convocatòria beques 

Missatge Benvolguda/Benvolgut, 
Li comuniquem que ja s'ha iniciat el termini de presentació de candidatures 
per a la beca que vostè ha sol·licitat. Pot accedir mitjançant aquest link per 
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veure les candidatures presentades. 

La convocatòria es publicarà en aquest link (pendent UASLR). De tota 
manera, li aconsellem que faci difusió a qui consideri oportú. El període 
d'inscripció és de "inici inscripció" fins el "fi d'inscripció". 

El dia de finalització del període d’inscripció li enviarem una notificació per a 
què  pugui realitzar la valoració dels candidats. 

Salutacions cordials,      

 

o El dia de finalització del període d’inscripció:   

El sistema enviarà un missatge a l’e-mail del Professor Responsable i del 
Sol·licitant: 

 

To: Professor Responsable 

CC: Sol·licitant 

Assumpte Gestió convocatòria beques 

Missatge Benvolgut/Benvolguda 

Us comuniquem que ja ha finalitzat el termini de presentació de candidatures 
per la beca que vostè ha sol·licitat. Vostè pot accedir mitjançant aquest link 
per veure les candidatures presentades i fer la valoració. 

Li recordem que fins que s’omplin les puntuacions i seleccioni el guanyador  
no ens serà possible iniciar els tràmits d’incorporació del becari.  

 

Salutacions cordials,   

 

 
El sistema controlarà que : 

- El període de publicació inclogui el període d’inscripció de la convocatòria. 

- La beca comenci després de finalitzar el període d’inscripció.  
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6 Racó estudiant 

 

6.1.1 Inscripció de candidats 

Amb aquesta finestra, els estudiats podran veure les convocatòries obertes, veure el detall de 
la beca i fer la inscripció. 

 

 
 

Nom de la finestra: BE10_01 

 

Criteris de selecció: Professor responsable, Unitat 

 

Dades llista de convocatòries 

Camp Tipus de dada Longitud Observacions 

Codi Numèric 3 En consulta 

Data inici inscripció Data 10 En consulta 

Data fi inscripció Data 10 En consulta 
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Codi unitat Caràcter 8 En consulta 

Codi campus Caràcter 8 En consulta 

Guanyador Caràcter 40 En consulta 

Accions Botó  Obre la finestra BE11 

 

 
Nota: En aqueta finestra només apareixeran les convocatòries en les dates incloses entre les 

dates de publicació. Aquestes dates han d’incloure les dates d’inscripció i permetre una vegada 

finalitzat el procés consultar el guanyador.  



 

Referència: Convocatòries de beques d’iniciació a la recerca UPC 

Versió del document:  versió V01  Pàgina 47 de 55 

 

6.1.2 Inscripció de candidats (Consulta convocatòria)  
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Amb aquesta finestra, els estudiats podran veure el detall de la convocatòria, consultar les 
bases i iniciar la inscripció. 
 

Nom de la finestra: BE11_01 

 

Criteris de selecció: -- 

 

 

Dades convocatòria 

Camp Tipus de dada Longitud Observacions 

Codi Numèric 3 En consulta 

Tipus Caràcter 40 En consulta 

Responsable de la 
convocatòria 

Caràcter 40 En consulta 

Responsable unitat Caràcter 40 En consulta 

Adreça de correu 
Responsable de la 

convocatòria 

Caràcter 40 En consulta 

Adreça de correu 
Responsable unitat 

Caràcter 40 En consulta 

Codi unitat Caràcter 8 En consulta 

Descripció Caràcter 40 En consulta 

Data inici beca Data 10 En consulta 

Data fi beca Data 10 En consulta 

Import mensual Numèric 10 En consulta 

Dedicació Caràcter 10 En consulta 

Activitats d’Iniciació 
a la recerca que 

realitzarà el becari 
o becària 

Caràcter  En consulta 

Competències 
genèriques UPC a 

assolir durant la 
beca 

Caràcter  En consulta 
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Coneixements 
específics 

Caràcter  En consulta 

Bases de la 
convocatòria 

  Fitxer en format pdf 

 

 

Botons 

Nom Acció 

Tramita la teva 
inscripció 

Obre la finestra BE12  per realitzar la inscripció. 

 

 
 

o Nota: El botó per tramitar la inscripció serà visible només entre les dates inici i fi d’inscripció 

definides a la convocatòria. 
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6.1.3 Inscripció de candidats (Formulari) 

Amb aquesta finestra, els estudiats indicaran les dades necessàries per realitzar la inscripció.  

 

 
 

Nom de la finestra: BE12 

 

Criteris de selecció: -- 

 

 

 

 

 

,  
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Dades Inscripció 

Camp Tipus de dada Longitud Observacions 

Codi inscripció Numèric 8  

Codi convocatòria Numèric 8  

Tipus Convocatòria Caràcter 40  

Data de sol·licitud Data 10  

Nom i cognoms Caràcter 40  

NIF/NIE Caràcter 40  

Nacionalitat Caràcter 40  

Data de naixement Caràcter 40  

Adreça Caràcter 40  

Codi postal Caràcter 40  

Localitat Caràcter 40  

Província Caràcter 40  

Adreça electrònica Caràcter 40  

Telèfon Caràcter 40  

Perfil Skype Caràcter 40  

Estudis en curs Caràcter 40  

Centre docent Caràcter 40  

Experiència 
professional 

Caràcter 40  
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Nivell d’assoliment Caràcter 40  

Coneixements 
específics 

Caràcter 40  

Altres mèrits Caràcter 40  

 

Botons 

Nom Acció 

Acceptar les 
condicions i enviar 

Avalua la alimentació de les dades obligatòries i grava la sol·licitud.  

Una vegada gravada la inscripció, el sistema mostra la finestra BE10 mostrant el següent 
missatge: 

“Sol·licitud registrada correctament. S’ha enviat un correu de confirmació a l’adreça 
“adreça becari”. 

 

 

o Una vegada registrada la sol·licitud, el sistema envia el següent missatge: 

  

To: Becari 

Assumpte Gestió convocatòria beques 

Missatge Benvolgut/Benvolguda 

Us comuniquem que hem rebut correctament la vostra inscripció en la 
convocatòria: 

“codi convocatòria” “Tipus de convocatòria” 

Que te com professor responsable “Professor Responsable” de la unitat: 
“Unitat” “Descripció”. 

Salutacions cordials,   

 
o En el moment de fer la inscripció, el sistema es connectarà amb PRISMA per validar si 

l’estudiat està matriculat (també es comprovarà que la durada de la beca estigui inclosa 
dintre del període matriculat). En el cas de que no ho estigui, es mostrarà el següent  
missatge: (No matriculat o data fi de matrícula < data fi de la beca) 

 
"Per gaudir d'aquesta beca és necessari estar matriculat a la universitat i en aquests moment 

no ho estàs. En el cas de resultar guanyador deuràs aportar la documentació necessària que 

acrediti que estàs matriculat."  

Nota: El sistema també es connectarà amb PRISMA i amb el sistema d’informació de gestió de 

la identitat i llegirà les dades de l’estudiant completant de forma automàtica les dades en el 

formulari. 
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7 Infraestructura 

 
 

ethernet internet

usuari

usuari

SSL/HTTPS

SAP R3

Portal

Servidor de Base 

de Dades
Servidor d’ Aplicació

Firewall

Infraestructura

Interfície de 

dades

Interfície de 

dades

 
 
La infraestructura necessària està formada per un entorn de Producció i un entorn de 
Desenvolupament amb les següents característiques: 
 

- Servidor de Base de Dades: 
o Linux 
o Oracle 

- Servidor d’Aplicació: 
o Linux 
o Tomcat 
o Java 

 
Els dos servidors podran ser virtualitzats. 
 
Serveis gestionats per UPCNet: 
 

o Administració de servidors i bases de dades. 
o Backups. 
o Firewall. 
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8 Planificació 

 
La duració aproximada el projecte serà de ?? mesos.  
 
 

  
MES 
01 

MES 
02 

MES 
03 

MES 
04 

MES 
05 

MES 
06 

MES 
07 

Beques INIREC               

Disseny funcional nova convocatòria               

Desenvolupament               

Proves               

Pilot               

Posada en producció               

        

        

        

        

        

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

 
 
El desenvolupament del projecte es realitzarà amb recursos de l’Àrea de Personal i 
Organització. 
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9 Revisió 

 

Responsable Funcional Responsable Tècnic Responsable UPC 

   

Signatura: Signatura: Signatura 

Data: Data: Data: 

 

 


