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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:

Política lingüística en els recursos d’aprenentatge
El VR Carles Sigalés explica que, en el marc del nou model de recursos d’aprenentatge (RRAA), es fa
necessari plantejar-se la política lingüística en relació als recursos multimèdia que incorporen àudio i vídeo,
atesa la important despesa que representa la producció multi-idioma. S’incorpora a la reunió Lluís Pastor,
Director de l’eLearn Center i d’Oberta Publishing per a explicar la problemàtica en detall i presenta una
proposta a l’efecte.
Després de diverses consideracions dels assistents,, s’acorda que en els programes de Màster l’idioma i
explicacions de la veu en off dels vídeos serà l’anglès, amb subtítols en els tres idiomes (anglès, català i
castellà), en el benentès que quan hi hagi entrevistes es mantindrà l’idioma original dels entrevistats. Pels
programes de grau i en assignatures bàsiques i obligatòries de gran volum, s’utilitzaran les dues llengües
(català i castellà).

Aprovació del CAI del Màster Interuniversitari UOC – URL en Enginyeria de
de Telecomunicació
A proposta del VR Carles Sigalés, s’aprova la composició del Comitè d’Avaluació Intern per a l’acreditació
del Màster Interuniversitari UOC-URL en Enginyeria de Telecomunicació, dels Estudis d’Informàtica,
Multimèdia i Telecomunicació.

Modificació del CAI del Màster de CCPP
A proposta del VR Carles Sigalés, s’aprova la modificació de la composició del Comitè d’Avaluació Intern
per a l’acreditació del Màster Universitari en Administració i Govern Electrònic, dels Estudis de Dret i Ciència
Política.

Modificació de la normativa econòmica
Atesa la necessitat d’adaptar la normativa econòmica a diferents canvis sobrevinguts (Revisió del Decret de
preus, nou Conveni - Programa Generalitat - FUOC, etc.), es presenta la proposta de modificació de la
normativa econòmica.
El Consell ho aprova.

Comunicació d’acords del Consell de Direcció (04/07/2016)

Creació del “Comitè de compliment” normatiu i de la figura del “Responsable
de compliment” de la FUOC
El Secretari Pere Fabra explica que en el marc del Programa de gestió de riscos i de prevenció i detecció de
delictes de la universitat, es fa necessari crear la figura del “Responsable de Compliment” (Chief
Compliance Officer) i d’un Comitè intern que en pugui fer el control i seguiment, així com nomenar-los.
El Consell així ho aprova, en base als documents adjunts.
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