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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 els temes i ha pres els acords que es descriuen a 
continuació: 

 
Nomenament del representant de la UOC al Grup de Treball sobre Divulgació 
i Cultura Científica de la CRUE 

A proposta del rector, s’acorda nomenar la vicerectora de Planificació Estratègica i Recerca, Marta 
Aymerich, com a representant de la UOC en el Grup de Treball sobre Divulgació i Cultura Científica, 
impulsat per la Comissió Sectorial d’R+D+I de la Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles 
(CRUE). 

 

Política comercial de títols propis per a corporacions professionals 

A proposta del gerent, s’acorda la modificació puntual de l’escalat de descomptes i bonificacions vigent per 
a matrícules de títols propis per a corporacions professionals, amb el benentès que no varia el percentatge 
màxim dels descomptes que cal aplicar (20%) que ja s’havia aprovat. 

 

Seguiment del pressupost (9 + 3) 

El gerent presenta l’estat actual d’execució del pressupost. El Consell es té per assabentat i hi dóna el 
vistiplau. 

 

Balanç final del tancament de campanya 

Un cop tancada la campanya del primer semestre del curs 2015-2016 (2015/1), tant de graus com de 
màsters i postgraus, el gerent presenta la valoració final. El Consell es té per assabentat i valora molt 
positivament el resultat de la campanya. 

 

Principis generals de política lingüística de la UOC  

A proposta del vicerector Carles Sigalés, s’aprova el document de principis generals de política lingüística 
de la UOC, i també el document de criteris d’ús de les llengües en actes institucionals i acadèmics.  

 

Direcció de l’eLearn Center 

A proposta del vicerector Carles Sigalés, s’aprova el nomenament, amb efecte de l’1 de novembre de 2015, 
del Dr. Lluís Pastor com a director de l’eLearn Center en substitució de la Dra. Christine Appel, a qui el 
Consell manifesta el seu agraïment per la tasca que ha dut a terme.  
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El Dr. Pastor compatibilitzarà aquesta tasca amb la seva responsabilitat actual a Oberta Publishing, amb 
l’encàrrec que, en un termini màxim de sis mesos, aporti una proposta per a la reorganització dels dos 
centres que contribueixi a assolir un grau més elevat d’interrelació entre tots dos, per tal de poder revalorar 
els resultats de la recerca de l’eLearn Center i augmentar-ne així l’impacte en el dia a dia de la Universitat i 
en el model educatiu de la UOC. 
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