MEMÒRIA ECONÒMICA
A.

Depeses d’execució

Tipus de despesa

1

2

Import

Distribució i imputació

Import

Dades bancàries on s’efectuaran els
ingressos

COST TOTAL DE L’ACTIVITAT

B. Ingressos

Tipus d’ingrés

FINANÇAMENT TOTAL DE L’ACTIVITAT

C.

Import total del conveni

Lloc i data
Nom i cognoms

Vistiplau

Càrrec

Signatura

1

NOTES PER AL COMPLIMENT DE LA MEMÒRIA D’ACTIVITATS
1

2

Despeses totals assignades a l’activitat, incloses les generades pels serveis de la mateixa.
Distribució temporal per anualitats i la seva imputació concreta al pressupost corresponent [art. 6.e) Normativa]

2

MEMÒRIA

1.

DADES DE LA UNIVERSITAT POMPEU FABRA

Denominació

NIF

Nom i cognoms de l’autoritat que signarà el conveni

Competència que ostenta

Nom i cognoms de l’interlocutor

Adreça

Número

Localitat

Província

Telèfon

Adreça de Correu Electrònic

2.

PROPOSTA DE CONVENI

A.

Entitat amb la que se signa el conveni

Codi Postal

Fax:

1

Denominació

NIF

Adreça

Localitat

Número

Província

Adreça de Correu Electrònic

Telèfon

Fax:

Nom i cognoms de la persona que signarà el conveni

1

Codi Postal

Càrrec que ocupa

Acreditació de la seva representació

Adreça de la persona de contacte

Telèfon

B. Objecte del conveni
Definició de l’objecte del conveni

Breu descripció de l’activitat2

Referència del conveni general previ, si existeix

Data d’inici

Durada3

Data de fi

Aquesta proposta de conveni no té per objecte cap prestació pròpia dels contractes.

C. Interès de l’activitat
Justificació de la necessitat de la subscripció del conveni. Identificació de l’objectiu / els objectius a complir.

D. Compromisos
4
Serveis compresos en l’activitat . Indicar, en el seu cas, la titularitat dels resultats obtinguts.

2

E.

Seguiment
5

Fórmula de seguiment, vigilància i control de l’execució del conveni

3.

RECURSOS NECESSARIS

A.

Aportació de mitjans materials

Tipus

B.

Núm.

Dotació pressupostària

Aportació de mitjans personals

Tipus de personal

Núm.

Dotació pressupostària

Lloc i data

Nom i cognoms

Càrrec

Vistiplau

Signatura

3

NOTES PER AL COMPLIMENT DE LA MEMÒRIA D’ACTIVITATS
1

Posar tantes vegades com entitats terceres signaran.

2

Explicació succinta del contingut de l’activitat i de la seva relació amb els serveis o actuacions en aquesta
inclosos.

3

Els convenis tindran una durada determinada, que no podrà ser superior a quatre anys, llevat que
normativament estigui previst un termini superior [art. 6 i) Normativa].

4

Enumeració dels serveis o actuacions compreses dins de l’activitat, amb indicació, en el seu cas, de la titularitat
dels resultats obtinguts.

5

El seguiment, vigilància i control de l’execució del conveni i dels compromisos adquirits pot fer-se mitjançant la
creació de comissions mixtes, o bé per part del responsable de l’entitat, a més de la presentació de memòries,
documents, resultats o similars [art. 6.g) Normativa].

4

