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Instruccions per a omplir el formulari de sol·licitud 

 

Introducció 

Per a facilitar la presentació de les propostes per a aquesta convocatòria s'ha preparat 

- Un formulari electrònic 

- Un circuit d'ompliment  d'este formulari 

D'aquesta manera es pretén separar el que és la informació estratègica de l'operativa. 

Tots els que participen en el procés s'identifiquen amb el seu usuari i contrasenya de Campus 

Virtual. 

 

Descripció del procés 

 

Etapa Realitzada per Descripció 
1 Sol·licitant Informació estratègica del projecte 

-Nom del projecte 
-Promotor (se selecciona d'un desplegable) 
-Breu descripció del projecte 
 
-Benefici estratègic-1/ objectiu estratègic-1 segons PEUA40 
-… 
-Benefici estratègic /objectiu estratègic segons PEUA40 
(els Objectius Estratègics se seleccionen d'entre tots els del Pla 
Estratègic de la UA) 
 
-Justificació del projecte: estalvi de costos / millora de la qualitat 
-Cal complir amb una normativa externa (S/N)? Indiqueu quina 
-Cal complir amb una normativa interna (S/N)? Indiqueu quina 
-Hi ha uns terminis que s’han de complir (S/N)? Indiqueu quins i per 
què 
 

2 Promotor Aprova o no el projecte 

3 Sol·licitant Entrega de la memòria 
-Adjuntar arxiu amb memòria (obligatòria) 
 

4 Oficina CdP -El projecte conté la informació necessària perquè el Servei 
d'Informàtica (SI) puga valorar-lo? (S/N) 
-En cas negatiu, indiqueu per què i torneu-lo al sol•licitant 

5 SI Valoració de costos pel SI  
-Assigna àrea del TI 
-Assigna persona-1 i nombre d'hores 
-… 
-Assigna personen i nombre d'hores 
-Anàlisi de riscos. Enumereu els riscos 
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Etapa Realitzada per Descripció 
6 Oficina CdP i 

Sol·licitant 
Valoració de la resta de costos 
Identificar la resta de persones NO TI que intervindran en el procés 
-Assigna persona-1 i nombre d'hores 
-… 
-Assigna personen i nombre d'hores 
 
Incloure altres costos 
-Formació 
-Equipament 
-Llicències 
 
Establir indicadors de compliment 
-Indicador-1 
-… 
-Indicador-n 
 
És externalitzable (S/N) 
 

7 Promotor -Afegeix finançament si és necessària 
-Prioritza els projectes de la seua àrea  

 


