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Comunicació d’acords
d
s del Com
mitè de Direcció
ó Execu
utiu
22/12/2014
ue correspon
nguin, que een la sessió
ó del 22 de
e
Us comunicco, als efecctes informattius i de co mpliment qu
desembre d
de 2014, el Comitè de Direcció
D
Exe
ecutiu, actuan
nt per delegació del Connsell de Gov
vern d'acord
d
amb el que estableixen l'article 13.2
2 de les Norm
mes d'organització i func
cionament (A
Acord GOV 140/2010, de
e
el reglament del Consell de Govern i l'Acord de Consell de Govern de 15/07/13,
1
ha
a
3 d'agost), l'article 4 de
tractat els te
emes i ha pre
es els acords
s que es desscriuen a con
ntinuació.

Presentació de l'Es
stratègia de
d marca
L'empresa S
Summa pressenta una proposta d'Esttratègia de marca,
m
la qua
al dóna lloc a diferents in
ntervencionss
dels membrres del CDE..

Validació
ó Objectius
s 2015
José Migue
el de la Dehe
esa fa una prresentació so
obre com han quedat els objectius peer a l'any 201
15. S'acorda
a
que la valorració dels ob
bjectius 2014
4 es faci de baix a dalt i que tant aquesta valoraació com la introducció a
l'aplicació del 2015 es fiixi abans del 31 de generr de 2015.

Revisió d
del pressu
upost 2015
5
Es revisa pe
els membress del CDE el pressupost d
s i el de desp
pesa corrent.
de persones

Edifici de
e Castellde
efels
Antoni Cahner explica la
l sessió de la Comissió
ó Permanentt que ha ting
gut lloc avui pel matí i les conversess
que s'han m
mantingut perrquè es pugu
ui tornar a occupar l'edifici de Castelldefels.

Nomenam
ments de directors
d
de progra
ama
S'acorda no
omenar la Srra. Laura Porta Simó dire
ectora de pro
ograma del grau
g
de Multiimèdia i fer cessar
c
el Sr.
Ferran Giménez Prado, tot això amb
b efectes de l'1 de gener.

Aprovació la memò
òria del grrau d'Econ
nomia
S'acorda l'a
aprovació de la memòria per a la sol·llicitud de verrificació del títol de grau dd'Economia.

Aprovació de l'Estàndard tècnic de siignatura electrònica
e
a ordinàriaa d'acte negocial
de memb
bre de la comunitat università
ària
S'aprova el document estàndard
e
tècnic de sign atura electrò
ònica ordinàrria d'acte neegocial de membre de la
a
comunitat u
universitària mitjançant el
e qual es fa possible la signatura am
mb PIN i conntrasenya de
els membress
de la comun
nitat.

Presentació del projecte de disseny i implemen
ntació d'un sistemaa de contro
ol intern i
complime
ent norma
atiu a la UO
OC
Carles Corttada fa una presentació en la qual e
es justifica la
a necessitat de la Univeersitat de pod
der disposarr
d'un sistema de controll intern i com
mpliment norrmatiu, i d'un
n model de prevenció
p
dee delictes co
orporatius, ell
qual es prop
posa que ess realitzarà co
onjuntamentt per l'Àrea d'Economia
d
i Finances i pper l'Assesso
oria Jurídica.
S'acorda l'e
execució del projecte aquest 2015, e
el qual comp
prendrà la identificació dde riscos, la definició dell
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s
implem
mentació, esssent necess
sari valorar si l'aplicacióó informàtica
a (la suite o
model de ccontrol i la seva
proposta teccnològica) éss el sistema més efectiu..

Premis ex
xtraordina
aris de doctorat
S'acorda de
elegar la con
ncessió d'aqu
uests premiss extraordina
aris de doctorat correspoonents als cu
ursos 12/13 i
13/14 a la C
Comissió de Recerca.

Terminologia en la
a manera de
d descriu
ure els pro
ogrames
S'acorda qu
ue els programes formatius es desscriuran am
mb la llengua
a en què s''ofereixen i no utilitzantt
l'expressió o forma multtilingüe.

Carles Cortad
da i Hortalà
Secretari ge
eneral
Universitat O
Oberta de Cata
alunya

