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Us comunico que el Consell de Direcció, actuant per delegació del Consell de Govern d’acord amb el que 
estableixen l’article 13 de les Normes d’organització i funcionament (Acord GOV/47/2015, de 31 de març) i 
l’article 4 del Reglament del Consell de Govern, ha tractat dels temes i ha pres els acords que es descriuen 
a continuació: 

 

Presentació de l’empresa derivada de la UOC Open Evidence 

Paco Lupiáñez fa la presentació de la societat, i el Consell de Direcció pren l’acord que el gerent proposi a 
la reunió de la Comissió Permanent del dia 8/7 que s’inclogui en l’ordre del dia de la reunió del Patronat del 
16/7 la proposta d’adquirir el 15% de les participacions d’Open Evidence. 

 

Valoració del document de l’ACUP sobre la Proposta d’estratègia de les 
universitats públiques catalanes 

Un cop revisat el document i després de diverses intervencions, s’acorda que la UOC elabori una proposta 
per a fer-la arribar a l’Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP) en la qual s’insisteixi en la 
necessitat que el document final destaqui la importància de la formació al llarg de la vida, i també 
d’intensificar i millorar les relacions universitat-empresa (als efectes de facilitar les pràctiques en empreses, 
millorar l’ocupabilitat dels titulars, la transferència i valorització dels resultats de recerca, etc.). 

 

2es. Jornades Universitats Online 

Es discuteix sobre la conveniència i l’oportunitat que la UOC se sumi a aquesta iniciativa. S’acorda que des 
del Gabinet de Rectorat es contactarà amb els promotors per a aclarir els temes, l’abast i el contingut de la 
participació abans de prendre una resolució. 

 

Reunió amb Pearson Educación - España 

Carles Sigalés informa de l’entrevista que ha mantingut amb els representants de Pearson Educación per a 
explorar la possibilitat de col·laboracions futures en diversos àmbits.  

 

Estat del projecte Campus únic i resultats per al semestre 2015/2 

Ramon Capillas fa la presentació de l’estat del projecte. Després de diversos comentaris i observacions, s’hi 
dóna el vistiplau i s’acorda presentar aquest mateix informe, per a coneixement general, a la Comissió 
Estratègica i a la Comissió de Programes. 

 

Actes de celebració dels vint anys de la UOC 

Josep Maria Oliveras informa que, entre els actes de celebració dels vint anys de la UOC, hi ha previst fer 
un sopar amb tots els treballadors actuals el dia 20 d’octubre. Es farà al Born Centre Cultural de Barcelona. 

D’altra banda, informa del projecte Memòria oral de la UOC, consistent a enregistrar un conjunt d’entrevistes 
que es faran a les persones que van tenir un paper rellevant en la gestió, la posada en marxa i els primers 
anys de la Universitat. 
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Procés de selecció per a la Direcció dels Estudis de Ciències de la Informació 
i de la Comunicació de la UOC 

Un cop portat a terme i conclòs el procés de selecció convocat en data 13 de juliol de 2015, la Comissió de 
Selecció eleva al Consell de Direcció la proposta de resolució per al nomenament del professor Jordi 
Sánchez Navarro com a nou director dels Estudis de Ciències de la Informació i la Comunicació, amb efecte 
a partir del dia 1 d’octubre de 2015. S’acorda ratificar aquesta proposta. El rector farà el nomenament 
corresponent.  

 

Carnets UOC 

Es confirma la conveniència que el personal acadèmic i de gestió de la UOC torni a disposar d’un carnet 
identificatiu (que també pot incorporar serveis). El Gabinet de Relacions Institucionals, juntament amb l’Àrea 
de Persones i Responsabilitat Social, articularà el projecte. 

 

 

Carles Cortada i Hortalà 

Secretari general 

Universitat Oberta de Catalunya  

 


