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El link de gconvenis és el següent, l'accés és com el de qualsevol intranet UPC. 

https://gconvenis.upc.edu 

 

1) Bloc: “Sol·licituds” 

 

Des  d’aquest bloc es donen d’alta els convenis. 
 
 
 
 
 
 

Emplenar: 

Els camps obligatoris estan 

indicats amb un * 

Cal introduir la informació amb lletra minúscula, tal com 

s’indica amb   

  

 

 

 

DESPLEGABLES 

Hi ha 5 camps que són desplegables, això vol dir que cal començar a escriure sobre el 

camp i s’obre una finestra, des d’on cal seleccionar el text corresponent clicant dues 

vegades sobre aquest text, en el cas del camp de les dates apareix el calendari. 

 

A continuació els 5 desplegables: 

COM ES DONA D’ALTA UN CONVENI 
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En el cas d’introduir Addendes, Pròrrogues, Convenis 
específics que estiguin associats o vinculats a un 
conveni inicial, cal indicar el codi del conveni inicial, en 
el camp que es diu “Conveni Associat” 

 

I seleccionar el text corresponent 

 

 

 

 
*Com es pot veure hi ha dos rols Promotor i Tramitador, poden ser la mateixa persona o persones 

diferents, sempre personal UPC. Promotor, com el seu nom indica Promou el conveni, normalment és un 

PDI o un cap PAS i el Tramitador és qui el gestiona, normalment un tècnic PAS. 
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Si el conveni que es vol donar d’alta suposa una despesa econòmica per a la 

UPC, cal indicar l’exercici i concepte pressupostari des d’on es farà front a aquesta despesa camp  

 

 

Hi ha un camp d’Observacions, on es poden afegir els comentaris importants, per exemple 

si la signatura ha de ser manuscrita o digital, si primer vol signar l’altra part, etc.  

 

Cal indicar les dades econòmiques, no s’han de posar punts a la xifra econòmica,  i 

si coma per indicar els decimals i sempre afegir el total de l’import. 

  
 

Per finalitzar cal adjuntar el fitxer del conveni i si hi hagués documentació adjunta també. 

 

 

 

En el camp d’Esborrany del conveni, cal 

carregar només el document a 
signar 

Qualsevol documentació adjunta 
que no va a signatura s’introdueix 
a Adjunt 
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Quan es finalitza l’emplenada d’informació i es clica la icona , la sol·licitud d’alta de 
conveni ja s’ha fet es pot veure dins la carpeta de Sol·licituds.  

 

Ara està en mans de la Unitat de Convenis (UC) per tal de fer 
l’alta definitiva  

 

Mentre la UC no faci l’alta definitiva, el codi del conveni és ESBORRANY-ANY-Número d’ordre. 

Un cop la UC hagi fet l’alta el conveni passa a tenir un altre codi, que depèn de la seva categoria, 
de l’any i de l’ordre. 

Per exemple: ACAD-2022-1234 

 

2) Circuit de convenis a la UPC 

Un cop es dona d'alta el conveni des de la UC fem la revisió i quan el conveni té l'OK de totes les 
parts, iniciem la seva tramitació. 

Tots els convenis que signa el rector o qui tingui la seva delegació de signatura i/o competència 
han de passar pel circuit de vistiplaus, que consisteix en dues fases (es porten a terme des del 
portafirmes UPC): 

- la memòria justificativa, on fa el vistiplau el promotor del conveni. Al promotor li arriba un 
mail indicant que té pendent quelcom al portafirmes 

- la validació del conveni on fan els vistiplaus (portafirmes UPC), el director de l'àrea 
corresponent (dependrà de la seva temàtica), el gerent i el vicerector corresponent (dependrà 
de la seva temàtica). 

Un cop realitzat aquest circuit, la UC envia el conveni a la signatura del rector o en qui delegui. 

Si la signatura és digital i primer signar la UPC (el rector o en qui delegui  signarà a través del 
Portafirmes UPC), el tramitador rep un mail automàtic amb el conveni com a fitxer adjunt, una 
vegada ha signat el rector, i s'encarrega de fer-lo arribar a l'altra part per a la seva signatura. 

Una vegada signat per totes les parts, el tramitador ha de fer arribar a la UC, via mail, el fitxer 
per tal que la UC el carregui a gconvenis, per tancar l'expedient i en aquest moment el conveni 
canvia el seu estat a Vigent. 

Si la signatura és manuscrita i primer signar la UPC, des del Rectorat fan la impressió dels 

originals per a la signatura manuscrita i un cop signat envien els originals al tramitador, per a 

què aquest els enviï a l’altra part. Un cop signat per tots el tramitador ha d’enviar un PDF a la UC 

per tancar l’expedient del conveni i un original al Rectorat que és on es troba l’arxiu. 


