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Us comunico que el Comitè de Direcció Executiu d'avui, 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, ha tractat els assumptes i ha 
pres els acords següents:  

 

Model operatiu de l'Àrea de Serveis Acadèmics  

Després d'una introducció d'en Rafael Macau, Esther Gonzalvo presenta el nou model operatiu i els canvis 
que implica. S'acorda que s'exposarà el model operatiu en la propera Comissió de Programes i en la 
Comissió Estratègica.  

 

«Encuentro informal de los rectores de las universidades online» 

Es discuteix la posició que hauria de tenir la UOC en l'«Encuentro informal de los rectores de las 
universidades online» respecte del «Proyecto de Real Decreto de Creación, Reconocimiento y Acreditación 
de Universidades y Centros Universitarios».  

 

Política retributiva del personal de gestió 

José Miguel de la Dehesa fa la presentació de la Política retributiva del personal de gestió, la qual dóna lloc 
a diferents intervencions dels assistents. S'acorda que es presentarà en la propera Comissió de Gestió. 

 

Presidència de la Xarxa Vives  

Marta Aymerich informa que tindrem la presidència de la Xarxa Vives d'Universitats i es tracten la proposta 
de creació del Fòrum Vives, la proposta i entrega de medalles, la lliga de debat universitari. S'acorda 
celebrar la reunió de rectors a l'edifici de Castelldefels.  

 

Ocupació dels espais de l'edifici IN3 de Castelldefels  

La UOC ha recuperat la cessió de l'edifici de Castelldefels, de manera que completa el triangle de seus 
institucionals que té a Barcelona: 22@, Tibidabo i Castelldefels. Com a conseqüència d'això, s'ha decidit no 
renovar el contracte de lloguer de les tres plantes que actualment tenia al Barcelona Growth Centre.  

Aquest canvi d'edifici implicarà diversos moviments d'equips. En total hi haurà prop de 300 persones que 
poc o molt canviaran el lloc de treball habitual, 220 de les quals es traslladaran a la seu de Castelldefels. 

Concretament, els equips que s'hi instal·laran seran l'IN3, l'Oficina UOC de Suport a la Recerca i la 
Transferència (OSRT), l'Escola de Doctorat (exceptuant els becaris, que es col·locaran als espais dels 
estudis que els corresponguin), els Estudis de Dret i Ciència Política i l'Àrea de Tecnologia. 
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Aprovació de memòries de diverses titulacions oficials  

S'acorda aprovar les memòries de verificació de les següents titulacions oficials:  

- GRAU DE TRADUCCIÓ, INTERPRETACIÓ I LLENGÜES APLICADES;  

- GRAU DE GESTIÓ I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA;  

- GRAU D'HISTÒRIA, GEOGRAFIA I ART (UOC-UdL);  

- MÀSTER UNIVERSITARI D'OCUPACIÓ I MERCAT DE TREBALL: INTERVENCIÓ I COACHING EN   
L'ÀMBIT LABORAL;  

- MÀSTER UNIVERSITARI DE DESENVOLUPAMENT D'APLICACIONS PER A DISPOSITIUS MÒBILS;  

- MÀSTER UNIVERSITARI DE NEUROPSICOLOGIA;  

- MÀSTER UNIVERSITARI DE BIOINFORMÀTICA I BIOESTADÍSTICA.  

 
Nomenament de directors de programes  

S'acorda nomenar definitivament la professora Muriel Gómez Pradas en substitució de la professora Laura 
Solanilla Demestre com a directora de programa del màster de Gestió cultural.  
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