
            
 

Novetats DRAC 2.7c      19/04/2018 

 

Currículum 

- CVN: que les paraules clau i codis UNESCO apareguin només en les situacions 

professionals actuals: Actualment a totes les categories professionals que apareixen al 

CVN d’un professor es mostren les mateixes paraules clau i codis Unesco, es desitja que 

només es mostri en les vigents, i no en les històriques.  

 

Correctius solventats 
 

- Correctiu SPA - 2 Incidències reincorporacions a la UPC:  

o 1 - Quan una persona donada de baixa, torna a reincorporar-se  si té el botó de 

Històric marcat no el desmarca, i per tant no es mostra en els llistats de persones. 

Exemple 7/3/17: Sandra Manso Blanco. 

o 2 - Una persona donada de baixa a 31/12/2016 torna a incorporar-se el 13/2/2017 

amb la mateixa categoria. Li treu la data de baixa del contracte donat de baixa, però 

no el valor del camp durada. (Exemple: Oscar Monge Villora). 

- Correctiu SPA - Missatge error AOs obertes al log: El missatge: “ERROR AO: No s'actua 

- Quantitat d'adscripcions organiques obertes a DRAC :2” no s’ha de mostrar quan una de les 

dos unitats és el ICE, IST, IRI,... Només quan són dos departaments. 

- Correctiu SPA - Errada adscripcions quan PDI/PAS dos cops a SPA: Quan la persona 

consta 2 cops a SPA (té dos CIPs diferents) es fa un embolic amb les AO i AFs, i posa dates de 

baixa on no toca, data de fi anterior a la d’inici, etc. 

- Correctiu SPA - Incidència quan es carrega una SP com a PAS a un PDI ja existent 

a DRAC: Directament li desmarca el flag de rebre punts PAR sense comprovar continua sent 

PDI, o si pertany a un Grup de Recerca, cas que sí tindria PAR. (Només si és únicament PAS i 

no pertany a un GR no té PAR) 

- Sènior UPC a la consulta “Personal susceptible rebre PAR”: A les consultes que ens 

mostren les persones que per la seva categoria, etc. han de rebre o no punts PAR no queden 

ben contemplats els Sènior UPC. Apareixen com si haguessin de tenir PAR, però per 

normativa és una categoria de PDI que no n'ha de tenir, així doncs cal tenir-ho en compte a 

les dos queries: els Sènior UPC no han de tenir marcat el flag de rebre PAR. 

- Errada al crear col·laboració en revista: al crear una col·laboració en revista triant una 

revista que ja en té alguna, l’aplicatiu peta. 



            
 

- Correctiu PAR - CTA creades automàticament al crear una revista: Quan es crea una 

revista nova a DRAC automàticament es crea també una classificació CTA. Hem detectat que 

aquestes classificacions no s'estan tenint en compte en els càlculs dels PAR. 

- Correctius CVDRAC: corregim el literal “Organization” en anglès, i “Tutorías docentes” en 

castellà. 

- Correctius relacionats amb la nova subtipologia dins de Grup de Recerca: "Subgrup de 

recerca". 

- Tiquet 830582: DRAC petava en actualitzar un capítol de llibre concret. 

- Tiquet 830689: A publicació sobre obra no es recull correctament la revista i peta al fer el 

update. 

- Tiquet 824404: Al CVDrac per alguna raó els títols de les col·laboracions de treball 

acadèmic es tallen a producció, s'ha augmentat el tamany de la caixa per veure si es 

soluciona. 

- Tiquet 833302: Les tesis que venen de carrega que ja tenen posat el autor en el camp 

autoria fan que el CVN peti al fer que surti dues vegades el mateix camp. 

- Correctius relacionats amb la càrrega del JCR 2016. 

- Notificacions automàtiques (emails) DRAC: corregit el problema que si una adreça 

electrònica d’un PDI no era correcta (en format), petava. 

- Càrrega CTT: Al fitxer_clients.txt podia arribar una línia en blanc i feia que la carrega del 

CTT explotes. 

- Article amb categoria però sense classificació: Si un article te categoria però no 

classificació peta. 

 

Altres millores 
 

- Visibilitat de l'apartat "Titulació universitària oficial": Es desitja fer visible camps 

ocults a la vista del PDI com per exemple el codi CVN del títol. 


