Document per a la signatura
de convenis i projectes
DADES DEL PROJECTE

CODI CTT:

TÍTOL IDENTIFICATIU DEL PROJECTE:
DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE:

ÉS UNA AMPLIACIÓ O PRÒRROGA DEL PROJECTE

IMPORT_______________________

GRUPS DE RECERCA
Codi:

0 0

Acrònim:

ÀMBITS TEMÀTICS Marqueu l`àmbit temàtic que correspongui (el més representatiu) segons les característiques del projecte:
Aeronàutica

Medi ambient, energia i recursos naturals

Arquitectura, edificació i urbanisme

Tecnologies de la informació, de les comunicacions i electrònica

Biotecnologia

Tecnologies de la producció, enginyeria industrial

Ciències socials, humanes i de la vida

Transport i logística

Enginyeria civil

Altres

Matemàtiques i estadística

DADES DE L'ENTITAT CONTRACTANT
NOM DE L'ENTITAT:

NIF:

PERSONA DE CONTACTE:

TELÈFON:

nom i càrrec

OVERHEAD DEPARTAMENTAL
Si

No

%

Projecte destí

PROFESSOR RESPONSABLE DEL PROJECTE

GRUP DE DISPONIBILITAT

-

NOM DEL PROFESSOR:
UNITAT BÀSICA:
ADMINISTRADOR:

CODI ADM.

CENTRE GESTOR

Assumeixo la responsabilitat de l'execucció i desenvolupament d'aquest conveni.
Manifesto conèixer el contingut de l'esmentada responsabilitat, segons s'especifica en el requadre adjunt:
PROFESSOR
RESPONSABLE

L'apartat 1 i 2 de l'article 145 de la Llei 30/1992, de Règim Jurídic, de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu
Comú estableixen el següent:
1. Para hacer efectiva la responsabilidad patrimonial a que se refiere el capítulo 1, los particulares exigirán directamente a la
Administración Pública correspondiente las indemnizaciones por los daños y perjuicios causados por las autoridades y personal a su
servicio.
2. La Administración correspondiente, cuando hubiere indemnizado directamente a los lesionados, podrá exigir de su autoridades y
demás personal a su servicio la responsabilidad en que hubieran incurrido, por dolo, culpa o negligencia grave, previa la instrucción
del procedimiento que reglamentariamente se establezca.

Nom:
Data:

Para la exigencia de dicha responsabilidad, se ponderarán, entre otros, los siguientes criterios: El resultado dañoso producido, la
existencia o no de intencionalidad, la responsabilidad profesional de personal a su servicio de las Administraciones Públicas y su
relación con la producción del resultado dañoso.

DIRECTOR UNITAT BÀSICA*

TÈCNIC CTT

DIRECTOR CTT

VICERECTOR

Nom:

Nom:

Nom:

Nom:

Data:

Data:

Data:

Data:

OBSERVACIONS DEL PROFESSOR

A emplenar i/o gestionar pel CTT
* Unitat a la qual està adscrit el responsable del projecte

ORIGINAL: CTT

Document per a la signatura
de convenis i projectes
DADES DEL PROJECTE

CODI CTT:

TÍTOL IDENTIFICATIU DEL PROJECTE:
DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE:

ÉS UNA AMPLIACIÓ O PRÒRROGA DEL PROJECTE

IMPORT_______________________

GRUPS DE RECERCA
Codi:

0 0

Acrònim:

ÀMBITS TEMÀTICS Marqueu l`àmbit temàtic que correspongui (el més representatiu) segons les característiques del projecte:
Aeronàutica

Medi ambient, energia i recursos naturals

Arquitectura, edificació i urbanisme

Tecnologies de la informació, de les comunicacions i electrònica

Biotecnologia

Tecnologies de la producció, enginyeria industrial

Ciències socials, humanes i de la vida

Transport i logística

Enginyeria civil

Altres

Matemàtiques i estadística

DADES DE L'ENTITAT CONTRACTANT
NOM DE L'ENTITAT:

NIF:

PERSONA DE CONTACTE:

TELÈFON:

nom i càrrec

OVERHEAD DEPARTAMENTAL
Si

No

%

Projecte destí

PROFESSOR RESPONSABLE DEL PROJECTE

GRUP DE DISPONIBILITAT

-

NOM DEL PROFESSOR:
UNITAT BÀSICA:
ADMINISTRADOR:

CODI ADM.

CENTRE GESTOR

Assumeixo la responsabilitat de l'execucció i desenvolupament d'aquest conveni.
Manifesto conèixer el contingut de l'esmentada responsabilitat, segons s'especifica en el requadre adjunt:
PROFESSOR
RESPONSABLE

L'apartat 1 i 2 de l'article 145 de la Llei 30/1992, de Règim Jurídic, de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu
Comú estableixen el següent:
1. Para hacer efectiva la responsabilidad patrimonial a que se refiere el capítulo 1, los particulares exigirán directamente a la
Administración Pública correspondiente las indemnizaciones por los daños y perjuicios causados por las autoridades y personal a su
servicio.
2. La Administración correspondiente, cuando hubiere indemnizado directamente a los lesionados, podrá exigir de su autoridades y
demás personal a su servicio la responsabilidad en que hubieran incurrido, por dolo, culpa o negligencia grave, previa la instrucción
del procedimiento que reglamentariamente se establezca.

Nom:
Data:

Para la exigencia de dicha responsabilidad, se ponderarán, entre otros, los siguientes criterios: El resultado dañoso producido, la
existencia o no de intencionalidad, la responsabilidad profesional de personal a su servicio de las Administraciones Públicas y su
relación con la producción del resultado dañoso.

DIRECTOR UNITAT BÀSICA*

TÈCNIC CTT

DIRECTOR CTT

VICERECTOR

Nom:

Nom:

Nom:

Nom:

Data:

Data:

Data:

Data:

OBSERVACIONS DEL PROFESSOR

A emplenar i/o gestionar pel CTT
* Unitat a la qual està adscrit el responsable del projecte
CÒPIA: TRAMETRE-LA JUNT AMB L'ORIGINAL, EL CTT LA RETORNARÀ AL PROFESSOR UN COP SIGNAT EL CONVENI O PROJECTE

