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Comunicació d’acords
d
s del Com
mitè de Direcció
ó Execu
utiu
12/01/2015
es informatiu
us i de comp
pliment que correspongu
c
in, que en laa sessió del 12 de generr
Us comunicco, als efecte
de 2015, el Comitè de Direcció Exe
ecutiu, actua
ant per deleg
gació del Consell de Govvern d'acord amb el que
e
estableixen l'article 13.2
2 de les Normes d'organ
nització i func
cionament (A
Acord GOV 1140/2010, de
e 3 d'agost),
l'article 4 de
el reglamentt del Consell de Govern
n i l'Acord de
e Consell de
e Govern de 15/07/13, ha tractat elss
temes i ha p
pres els acorrds que es de
escriuen a co
ontinuació.

Presenta
ació del Pla
P UOC-E
Empresa
Jordi Gutiérrrez fa la pre
esentació dell Pla UOC-E
Empresa per al 2015, la qual
q
es centrra en el model estratègicc
de Canvas, la nova orga
anització de l'àrea i el Pla
a comercial. La proposta
a de valor rauu fonamentalment en less
«Escoles d'aprenentatge».

Balanç d
de la Com
missió de Recerca
Marta Ayme
erich fa la prresentació de
el balanç de la Comissió
ó de Recerca
a i la d'Innovaació que es presentaran
n
demà a la C
Comissió de Coordinació Estratègica..

Delegaciió de funcions dell rector
El rector co
omunica que delega les seves
s
funcio
ons com a re
ector per a la
a Comissió E
Estratègica de
d demà dia
a
13 de generr a Castellde
efels –durant la qual esta
arà absent–, al vicerector Carles Sigaalés Conde.

Viatge a Mèxic
Es repassa per Antoni Cahner
C
l'age
enda de la viisita que fara
an del 18 al 23 de generr Carles Siga
alés i Antonii
Cahner a M
Mèxic.

Nomena
aments de
elegats a les comissions de
e la CRUE
S'acorda prroposar al re
ector perquè
è designi, co
osa que així fa, Antoni Cahner en substitució de
d la Mireia
a
Armengol a la Mesa Se
ectorial de Gerentes
G
de la CRUE, Emili
E
Rubio a la Mesa Seectorial de CRUE
C
TIC, i
Angels Fitó
ó perquè rep
presenti la UOC a la C
Comisión Se
ectorial de Calidad
C
Ambbiental i Pre
evención de
e
Riesgos.

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

