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Comunicació d’acords de Comitè de Direcció Executiu
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Es comunica que en la sessió del Comitè de Direcció Executiu del 17 de març, actuant per delegació del
Consell de Govern d’acord amb allò establert en l’article 13.2 de les NOF (Acord GOV 140/2010, de 3
d’agost), l’article 4 del reglament del Consell de Govern i l’Acord de Consell de Govern de 15/07/13, entre
altres, ha pres els acords i ha tractat els temes que a continuació es descriuen, cosa que se us comunica als
efectes informatius i de compliment que corresponguin:

Ratificació de l’acord de convocatòria de beques postdoctorals
Es ratifica l’acord de 2 de desembre de 2014 pel qual s’acordava la convocatòria de beques postdoctorals
per a un període de 3 anys.

Convocatòria de beques Erasmus
Carles Sigalés informa de la convocatòria de beques Erasmus, i es proposa ampliar-la a cinc més, quinze
de mobilitat i cinc de formació. A aquest efecte s’aprova la convocatòria (document adjunt), la qual es farà
en data 01/04/14 per import en conjunt de 17.500 €, per a fer-se efectiva el setembre.

Reducció de la retribució fixa per autoria i increment de la variable
S’acorda la reducció de l’import de retribució als autors a 602,5 € per crèdit i incrementar la retribució
variable a una franja que vagi del 8 al 15% dels ingressos nets per xifra de venda en cas que se’n pugui
realitzar l’explotació comercial.

Proposta de designació de representant de la fundació New Art Foundation
S’acorda designar Pau Alsina representant de la UOC en el patronat de la fundació New Art Foundation, el
qual haurà de ser ratificat pel Patronat de la Fundació de la UOC.

Projecte NORA
S’acorda que Albert Sangrà s’encarregui de l’execució del projecte NORA relacionat amb la confecció de
rànquings acadèmics després dels dos informes d’avaluació encarregats.

Designació de representant en el Consorci Infància i Món Urbà
S’acorda designar Teresa Guasch, com a directora dels Estudis de Psicologia i Ciències de l’Educació,
representant de la UOC en el Consorci Infància i Món Urbà.
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