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Acord de 20 de desembre de 2007 pel qual s’aprova la convocatòria del programa RAM 2008. 

IntROduCCIó I CRIteRIs

INTRODUCCIÓ

Programa d’obres de reforma, ampliació i millora (RAM) adreçat a departaments i centres i - 
serveis de Biblioteca i Documentació, Recursos Educatius i Recursos Científics i Tècnics, dotat 
amb 75.000 euros l’any 2008 en el Pressupost de la Universitat Rovira i Virgili i destinat al 
curs 2008-2009.

L’aportació econòmica amb càrrec al programa serà, com a màxim, del 50% del cost de l’ac-- 
tuació, sense que la susdita aportació econòmica pugui excedir en cap cas els 10.000 € per 
lloc de cost. Els llocs de cost, a través del seu responsable, es comprometran explícitament a 
finançar la diferència entre l’aportació econòmica i el cost total de l’actuació.

Partida orgànica 76000xx del Pressupost URV 2008 (partida pendent de determinar).- 

CRITERIS

EL PROGRAMA INCLOU: execució d’obres i instal·lacions estructurals d’edificis i d’infraes-- 
tructures informàtiques i de comunicacions (equips exclosos).

EL PROGRAMA EXCLOU:- 

tot allò inclòs als Programes d’Equipament Docent i PREI.•	

actuacions amb import inferior a 2.500 € (tant si es tracta d’una sola actuació o de l’agru-•	
pació d’actuacions sense relació directa entre elles).

No s’assumiran compromisos contrets amb anterioritat a la resolució de la convocatòria.- 

El termini màxim d’execució de les actuacions cofinançades serà l’u de desembre de 2008, - 
data en què quedaran sense efecte les aportacions econòmiques concedides i no disposades.

PResentACIó de sOl·lICItuds

Les sol·licituds s’adreçaran al Vicerectorat d’Organització i Recursos per correu intern.•	

Per qualsevol dubte, cal posar-se en contacte amb el vicegerent d’Organització i Recursos, •	
Sr. Artur Martí (artur.marti@urv.net, telf 8034).

Termini de presentació de sol·licituds: 14 de març de 2007.•	

Per a cada actuació proposada:•	

cal omplir i adjuntar 1 SOL·LICITUD D’ACTUACIÓ, segons model adjunt (únicament àrea - 
ombrejada), que es troba disponible a l’apartat Tràmits de la Intranet

en cas que es tracti de:- 

l’execució d’obres i instal·lacions estructurals, cal adjuntar a la sol·licitud un pressupost •	
visat pel Servei de Recursos Materials.

Termini presentació pressupostos al S.R.M. per a ser visats: 29 de febrer

infraestructures informàtiques i de comunicacions, cal adjuntar a la sol·licitud un pressu-•	
post visat pel Servei d’Informàtica.

Termini presentació pressupostos al SRI-TIC per a ser visats: 29 de febrer

Podran ser desestimades les sol·licituds sense el pressupost degudament visat, o les sol·licituds •	
els pressupostos de les quals hagin estat presentades als serveis per a ser visats amb posterioritat 
al 29 de febrer.

En cas que es proposi més d’una actuació, cal indicar-ne necessàriament l’ordre de prioritat en •	
la documentació adreçada al Vicerectorat.

PeR les ACtuACIOns APROvAdes…

Un cop resolta la convocatòria, amb l’aprovació de la distribució del pressupost disponible per •	
part de la Comissió delegada de Recursos Econòmics i Materials, el Vicerectorat comunicarà les 
actuacions  aprovades als departaments i centres.
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Les actuacions aprovades hauran de ser realitzades sota la direcció facultativa del Servei de •	
Recursos Materials, si es tracta de l’execució d’una obra o d’una instal·lació estructural, o del 
Servei d’Informàtica, si es tracta d’una infrastructura informàtica i de comunicacions.

El lloc de cost beneficiari haurà de transferir el cofinançament compromès a l’orgànica 76000xx, •	
en el primer cas, o, a l’orgànica 75000xx, en el segon cas, prèviament a la seva execució (par-
tides pendents de determinar).


