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Es comunica que en la sessió del Comitè de Direcció Executiu del passat 10 de febrer, 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, s’han pres els acords i s’han tractat els temes, entre altres, que a continuació es descriuen, cosa
que se us comunica als efectes informatius i de compliment que corresponguin.

Presentació del Pla de sistemes
Rafael Macau fa la presentació del Pla de sistemes, que és debatut àmpliament.
S’acorda constituir la Comissió de Seguiment del màster Pla de sistemes d’informació, la qual serà presidida
per la vicerectora de Planificació Estratègica i Recerca, o la persona en qui delegui; en farà de secretari el
secretari general, o la persona en qui delegui, i en formaran part com a vocals la gerent, o la persona en qui
delegui, el director de l’Àrea d’Operacions, la directora de l’eLearn Center, el director dels Estudis de
Ciències de la Informació i de la Comunicació, el director dels Estudis d’Informàtica, Multimèdia i
Telecomunicació, el director de l’Àrea de Sistemes d’Informació, i els senyors Magí Almirall, Francesc
Noguera i el professor José Ramon Rodríguez.

Resolució dels recursos en els procediments disciplinaris núm. 1/2013 i 2/2013
Pel que fa als recursos presentats pels estudiants amb relació als procediments disciplinaris núm. 1/2013 i
2/2013, s’ha acordat desestimar-los.

Presentació d’OBERTA Publishing, S. L. U.
Lluís Pastor fa la presentació d’ OBERTA Publishing, que és comentada àmpliament.

Preparació de la Comissió de Coordinació Estratègica del dia 11 de febrer
Es preparen els temes a tractar en la Comissió de Coordinació Estratègica de demà.

Aprovació nova Llei de la UOC. Estatuts UOC i NOF
Es fa una proposta de modificació d’Estatuts, de NOF i de Consell de la Fundació per a ser presentada a la
Generalitat. Es fa també una proposta.

Tasques de desenvolupament de la política de professorat
Carles Sigalés presenta una proposta de treball, que demà es presentarà a la Comissió Estratègica.

Pla d’objectius 2014
Marta Aymerich i Mireia Armengol fan la presentació dels objectius econòmics i institucionals de l’any 2014.
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Proposta de nomenament de directors o directores dels programes de doctorat
A instàncies de Marta Aymerich es proposa nomenar els directors o directores dels programes de doctorat
següents, amb efectes del proper 15 de febrer de 2014:


Com a director del programa de doctorat de Societat de la Informació i del Coneixement es nomena
Joan Pujolar Cos, i es fa cessar Josep Lladós amb efectes de la mateixa data.



Com a director del programa de doctorat de Tecnologies de la Informació i de Xarxes es nomena
David Masip Rodo, i es fa cessar David Megías amb efectes de la mateixa.

S’acorda efectuar aquests nomenaments i cessaments.

Proposta d’aprovació del Reglament d’adscripció de personal investigador
S’aprova el Reglament d’adscripció de personal investigador de la UOC.

Proposta d’aprovació del Reglament de creació de spin-offs
Examinada la proposta, s’acorda treballar-la més i sotmetre-la a aprovació properament.

Carles Cortada i Hortalà
Secretari
Universitat Oberta de Catalunya

