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Comunicació d’acords de Comitè de Direcció Executiu
30/06/2014
Us comunico que en la sessió del Comitè de Direcció Executiu del passat 30 de juny, 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 15/7/13, 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:

Aprovació de la pròrroga del mandat dels representants de les comissions de
Campus, estudis i seus.
Les diferents comissions de representants i el mateix Consell d’Estudiants van definir, en els seus
Reglaments d’organització i funcionament, un mandat de 2 anys naturals de durada.
Amb el temps s’ha vist que la durada de 2 anys dóna com a resultat uns períodes de treball excessivament
curts (d’un màxim de tres semestres), que afavoreixen poc la participació i la implicació. També s’ha vist que
la durada dels estudis cursats pels representants no provoca complicacions en el funcionament d’aquests
òrgans perquè, o bé són estudis més llargs, o bé continuen vinculats igualment fins al final del mandat.
D’altra banda, en el pla institucional, ens trobem en ple procés de posada en marxa de noves estratègies,
de noves línies de treball o de revisió de les pròpies Normes d’organització i funcionament de la Universitat.
S’acorda, doncs, allargar a 3 anys els mandats de les comissions d’estudis, les comissions de seus, les
comissions de Campus i el Consell d’Estudiants; traslladar aquesta proposta al Consell d’Estudiants i a la
Comissió de Campus, i també a la resta de comissions; incorporar aquest canvi en els respectius
reglaments d’organització i funcionament (per ser necessari, cal revisar els articles 18.3 del Reglament
d’organització i funcionament de les comissions d’estudis, 18.4 del Reglament d’organització i funcionament
de les comissions de seus i 18.3 del Reglament d’organització i funcionament de la Comissió de Campus;
en el cas de les Normes de funcionament intern del Consell d’Estudiants, aquestes remeten l’establiment de
la durada del mandat al de les comissions); i elaborar un calendari electoral per a l’elecció d’aquests òrgans,
que es produirà entre els mesos de febrer i juny de 2015.

Proposta d’acord de tancament dels edificis el mes d’agost
Carles Cortada informa que s’ha valorat tancar durant l’estiu els edificis del 22@ i del Media-TIC, i que per
als grups que treballaran al 22@ resulta impossible tancar-lo. Pel que fa al Media-TIC hi hauria la possibilitat
de fer-ho habilitant diferents llocs de treball.
S’acorda per tant el tancament de l’edifici del Media-TIC si un cop informades les àrees, estudis, instituts i
centre que hi ha, això és possible.
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