
Sol·licitud d'incorporació de PAS a un Grup de Recerca (1) 

DNI / NIE 

Dades del/la PAS sol·licitant 

Nom i cognoms: 

Unitat bàsica UPC / Entitat E-mail1

Sol·licita formar part com a membre del grup (nom del grup i acrònim): 

És un SGR?       No        Sí      

En cas que sigui SGR, s’ha tramitat la incorporació amb l’AGAUR?        

a partir de la data:      Vol vincular tot el seu històric d’activitats 
(dia/mes/any) a aquest nou grup de recerca?         No           Sí 

Signatura del/la responsable del grup: Signatura del/la PAS sol·licitant:  

Nom i cognoms del responsable: Data: 

Autorització del/la cap/director/a de la unitat administrativa d’adscripció (3) 

Com a cap/director/a de la unitat bàsica:         , i segons s'estableix a l'acord 
154/2005 del Consell de Govern (24/5/2005), dono el meu vist-i-plau a aquesta sol·licitud. 

Nom i cognoms: 

Signatura:      Data: 

En compliment del que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la 
protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, us informem que 
les dades recollides pel DRAC seran tractades tal com s'indica en la taula d'informació de protecció de dades que podeu trobar 
publicada al següent enllaç del portal de DRAC: http://drac.upc.edu/info/ca/menu1/politica-de-proteccio-de-dades/view.  

(1) Enviar escanejat per correu electrònic a l’adreça:  suport.drac@upc.edu

(2) Necessari per tal de comunicar la resolució de la sol·licitud.
(3) Segons s’estableix a l’acord 154/2005 del Consell de Govern (24/05/2005) “Participació i còmput del personal als grups de recerca”, el PAS

Laboral: PQS-PTS o altres categories amb un perfil de suport a la recerca podrà formar part d’un grup de recerca a sol·licitud de l’interessat, i 
amb l’autorització del director/a de la unitat bàsica d’adscripció orgànica de la persona. 
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