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Us comunico que el Comitè de Direcció Executiu, actuant per delegació del Consell de Govern d’acord amb 
el que estableixen 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, ha tractat els assumptes i ha pres els acords 
que es descriuen a continuació:  

 

Proposta de l’acord amb Biblioteques de la Generalitat  

Pep Torn fa la presentació de l’acord amb Biblioteques de la Generalitat. 

S’acorda la subscripció del conveni amb les condicions que es proposen, amb el benentès que es plantegen 
amb la idea que s’ha d’intentar eliminar la tramesa de llibres als domicilis.  

 

Canvis en la Comissió Acadèmica del Doctorat de Societat de la Informació i 
la Comunicació  

Marta Aymerich exposa la necessitat de fer cessar i nomenar determinats membres de la Comissió 
Acadèmica del Doctorat de Societat de la Informació i la Comunicació, per la qual cosa es proposa al rector 
fer cessar amb efectes de la data d’avui la Dra. Elisenda Ardèvol Piera i el Dr. Ramon Ribera Fumaz, i 
nomenar amb efectes de la mateixa data la Dra. Mireia Fernández Ardèvol, qüestió aquesta que acorda el 
rector amb data d’efectes d’avui mateix.  

 

Canvi en la direcció de l’IN3  

Marta Aymerich informa que per motius personals Josep Lladós ha sol·licitat el relleu en la direcció de l’IN3, 
cosa per la qual cessa amb data d’avui i passa a la situació de director de l’IN3 en funcions. Col·laborarà a 
partir d’ara en el disseny de la reorganització del centre de recerca. 

 

Acord del Comitè de Direcció Executiu sobre les equivalències entre crèdits 
LRU i crèdits EEES, a l’efecte d’accés a estudis de doctorat  

El Comitè de Direcció Executiu pren un acord en matèria d’equivalències entre crèdits LRU i crèdits EEES, a 
l’efecte d’accés a estudis de doctorat, essent equiparables a crèdits ECTS de màster els crèdits del darrer 
curs LRU.  

 

Contractació de la directora de l’oficina de Mèxic  

Antoni Cahner proposa contractar Soreya Reyes com a directora de l’oficina de Mèxic, cosa que s’acorda. 

 

Política de descomptes a empreses i institucions 2015  

Antoni Cahner presenta una proposta d’escalat de descomptes i d’assignació de marge comercial amb les 
entitats amb què col·laborem.   
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S’acorda, aplicar el règim de descomptes i assignació del marge comercial, amb el benentès que això 
significa una modificació del document marc de relació amb entitats no educatives i que cal reportar al 
Patronat de la Fundació els efectes que comporta aplicar aquests descomptes. 

 

Presentació de la Política del personal acadèmic de la UOC 

Carles Sigalés presenta el document de Política del personal acadèmic de la UOC amb caràcter previ a la 
presentació a la Comissió Estratègica; el document és àmpliament debatut per tots els assistents.  

 

Nomenament de representant davant de la reorganització de la CASUE  

Davant la sol·licitud de la CASUE (sectorial acadèmica de la CRUE) de designar nou representant fruit de la 
seva reorganització, s’acorda aquesta designació.  
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