MODIFICACIÓ DEL MANUAL PER A LA GESTIÓ DE LA
RECERCA

Acord núm. 78/2011 del Consell de Govern pel qual s’aprova la modificació del manual
per a la gestió de la recerca.
.




Document aprovat per la Comissió de Recerca del Consell de Govern del dia
16 de maig de 2011.
Document aprovat pel Consell de Govern del dia 25 de maig de 2011.

DOCUMENT CG 19/5 2011

Vicerectorat de Política Científica
Barcelona, 25 de maig de 2011

Amb el doble objectiu de, per una banda, oferir un marc comú per a tots
els nomenaments de conferenciants independentment de l’origen dels
fons amb que es financin, i, per l’altra, facilitar la participació docent
d’experts externs en els màsters no oficials de la UPC, el punt 6.1 de
l’acord de Consell de Govern núm. 19/2010 queda redactat de la següent
manera:
6.1 Nomenaments de conferenciants per a conferencies o seminaris





Definició: vincle administratiu adreçat a la col·laboració puntual mitjançant
conferències i/o seminaris, de personalitats de prestigi que realitzen una
estància breu a la UPC.
Nomenament administratiu a l’empara de l’article 280 de la Llei 30/2007,
de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic.
Requisits de les persones candidates: desvinculació total de la UPC
Retribucions: sense límit.

6.2 Nomenaments de conferenciants per a ensenyaments no oficials





Definició: vincle administratiu adreçat a la participació com a docents en un
ensenyament no oficial de la UPC. En aquest cas, sempre que sigui possible,
es demanarà a l’expert que facturi el servei.
Nomenament administratiu a l’empara de l’article 280 de la Llei 30/2007,
de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic.
Requisits de les persones candidates: desvinculació total de la UPC.
Retribucions: màxim 18.000€

Gestió dels punts 6.1 i 6.2:
 Sol·licita: PDI responsable del projecte amb vistiplau del director o de la
directora de la Unitat Bàsica.
 Gestió administrativa i pagament: personal administratiu que doni suport
comptable a la unitat bàsica del professor responsable
 Mitjà de pagament: xec o transferència

