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Resolució de la convocatòria d’ajuts per a equips de comunicació 2017

1. Antecedents

L’objecte de la convocatòria és la renovació dels equips de comunicació de 
les xarxes locals que proporcionen connectivitat per cable a la xarxa de la 
UPC (commutadors o switches d’accés).

La convocatòria es va comunicar per correu electrònic a caps 
d’administració i interlocutors TIC el dia 12 de juny de 2017.

El termini per a la presentació de propostes va finalitzar el passat 21 de 
juny de 2017.

Posteriorment a la comunicació de la convocatòria s’ha incrementat la 
dotació pressupostària dels ajuts des dels 70.000€ previstos inicialment fins 
als 138.000€.

Aquest document és la resolució sobre les sol·licituds presentades.

2. Sol·licituds presentades

S’han rebut 25 formularis de sol·licitud per renovar 134 equips comprats 
entre 2001 i 2010.

D’aquests 134 switches, 38 són de 24 ports i es proposa renovar-los per 19 
switches de 48 ports. En total es sol·liciten 115 nous switches.
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Any de compra Equips
2001 5
2002 4
2003 19
2004 27
2005 10
2006 9
2007 17
2008 13
2009 20
2010 10

Total 134
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3. Resolució

Una vegada verificada l’adequació de les sol·licituds presentades a l’objecte 
i els requisits de la convocatòria, es resol que les renovacions d’equips 
aprovades i els imports estimats del cofinançament són:
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La contractació del subministrament dels equips s’està gestionant de forma 
conjunta i el contracte encara no s’ha adjudicat. Per aquest motiu els 
imports que han d’aportar les unitats són aproximats i podrien variar quan 
s’adjudiqui el subministrament. Per a tots els equips s'inclourà l’extensió de 
garantia fins als 7 anys.

4. Execució de les inversions i pautes econòmiques

El Servei de Sistemes d’Informació (SSI) comunicarà al Servei d’Economia 
(SE) la informació de les sol·licituds aprovades, incloent el detall de les 
partides pressupostàries on n’hi hagi el crèdit destinat per la unitat.

Després de què el SSI comuniqui la resolució, la unitat ha de deixar 
pressupost disponible la seva part del cofinançament de la inversió a la 
partida informada a la sol·licitud en un termini màxim de 10 dies. Aleshores 
el Servei d'Economia traslladarà, tant el ajut que dóna la convocatòria com 
el cofinançament de la unitat, a la partida amb la posició G/62202/ESP, 
centre gestor de la unitat i projecte 7-CTIC2017-RE i hi comptabilitzarà els 
documents D de les comandes.
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El SE comunicarà al SSI els números de comandes perquè el proveïdor 
pugui emetre les factures electròniques per a cada unitat.

Els proveïdors contractats emetran una factura per a cada unitat. La unitat 
recepcionarà els equips, farà l'inventari, validarà i comptabilitzarà la factura. 
Tot el pressupost i totes les factures quedaran comptabilitzades a la posició 
pressupostària G/62202/ESP, projecte 7-CTIC2017-RE i centre gestor 
corresponent de les unitats beneficiàries, com a molt tard el 15 de 
novembre, segons el calendari de la convocatòria.

El Servei d’Economia retornarà a cada unitat, i per mitjà de trasllats de 
crèdit, la part que li correspongui de l’import que quedés com a sobrant 
desprès de comptabilitzar totes les factures. 

El 30 de novembre es donarà per tancada la convocatòria i el Servei 
d'Economia retirarà els saldos sobrants i retornarà a la unitat l'import que li 
correspongui si així procedeix. 

Finalment, la unitat actualitzarà el sistema de informació EquipsTIC 
(https://equipstic.upc.edu/equipstic), donant de baixa els equips renovats i 
donant d’alta els nous equips.

5. Calendari

Data Tasca

Fins 7 juliol Unitats
Deixar disponible el crèdit del 
cofinançament

Fins 14 juliol Servei d’Economia Trasllats de crèdit pel cofinançament i 
documents de compromís

Fins al 5 
setembre

UPCnet Contractació del subministrament

15 setembre SSI Comunicació del resultat del procés de 
contractació: proveïdors i preus

Octubre Proveïdors Desplegament dels equips

Fins 15 
novembre

Unitats Comptabilització de factures i inventari

Fins 30 
novembre

Servei d’Economia Trasllats de crèdit pel retorn de la part del 
sobrant que correspongui a cada unitat
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