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Lluis Perez Alcaraz <lluis.perez@upc.edu>

[platic2021] Pautes econòmiques - Convocatòries d'ajuts per a la renovació d'equipament docent obsolet i per a inversions en infraestructures TIC i
equipament d'aules informàtiques 
1 missatge

servei.economia@upc.edu <servei.economia@upc.edu> 24 de novembre de 2021, a les 12:45
Respon: "servei.economia@upc.edu" <servei.economia@upc.edu>
Per a: administradors-centres@llistes.upc.edu, administradors@llistes.upc.edu, caps-serveiUUFF@llistes.upc.edu, Marc Buñesch <marc.bunesch@upc.edu>, lourdes.latorre@upc.edu, silvia.espias@upc.edu, Marta
Carbonell Formiguera <marta.carbonell@upc.edu>, Dolors Vallejos Peregrin <m.dolors.vallejos@upc.edu>, Isabel Sagues Cifuentes <isabel.sagues@upc.edu>, Gestio Económica <gestio.economica@fnb.upc.edu>, Anna
Marti <anna.marti@upc.edu>, Carme Cardenas Nieto <m.carmen.cardenas@upc.edu>, Carme Ventura Noales <carme.ventura@upc.edu>, Amalia Guirola Carballar <amalia.guirola@upc.edu>, clara.elisa.llopis@upc.edu,
marian.sanchez@upc.edu, recursos.serveis.utgaoo@upc.edu
Cc: platic2021@mylist.upc.edu, Jordi Grau Majo <jordi.grau.majo@upc.edu>, Elena Fernandez <elena.fernandez@upc.edu>, Nuria Rodriguez-Camara <nuria.rodriguez-camara@upc.edu>, Marta Bassols Miquel
<marta.bassols@upc.edu>

SERVEI D'ECONOMIA

Benvolguts/des, 

El 17 de novembre es va comunicar la resolució (enllaç) de les convocatòries 2021 d’ajuts per la
renovació d'equipament docent obsolet i d’ajuts per a inversions en infraestructures TIC i equipament
d’aules informà�ques. 

Pressupost: fins el 3 de desembre, cal que des de les unitats traslladeu el pressupost del cofinançament
a les par�des de les convocatòries: 

1) Equipament docent: par�da G/62910/ESP, projecte 0-PIU2021, centre gestor = indicat a la
resolució. 

2) Aules informà�ques: par�da G/62205/ESP, projecte 0-PIU2021, centre gestor = indicat a la
resolució. 

Paral·lelament, el Servei d’economia traslladarà el pressupost del finançament a les par�des de les
convocatòries. 

Documents A i/o Ds: les unitats disposeu fins el 22 de desembre per fer la comptabilització a SAP del
compromís de despesa (D) (o document A si fos necessari s/norma�va contractació adm.) de
l’equipament no contractat de forma centralitzada. 

Només es compraran centralitzadament els equips de la convocatòria d'inversions en infraestructures
TIC i equipament d'aules informà�ques especificats a l'apartat 4.2 de la resolució (enllaç). 

Si necessiteu suport de temes econòmics contacteu amb servei.economia@upc.edu, per qües�ons
TIC contacteu amb platic2021@mylist.upc.edu. 

Cordialment, 

Servei d'Economia 

https://espaitic.upc.edu/ca/serveistic/convocatories/cofinancament-tic-aules-2021/resolucio-tic-docencia-2021-v1-docx.pdf
https://espaitic.upc.edu/ca/serveistic/convocatories/cofinancament-tic-aules-2021/resolucio-tic-docencia-2021-v1-docx.pdf
http://servei.economia@upc.edu/
http://platic2021@mylist.upc.edu/
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