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Comunicació d’acords de Comitè de Direcció Executiu 

25/11/2013 

 

Es comunica que en la sessió del Comitè de Direcció Executiu del passat 25 de novembre, 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 
15/07/13, s’han pres els acords i s’han tractat els temes, entre altres, que a continuació es descriuen, cosa 
que se us comunica als efectes informatius i de compliment que corresponguin: 

 

 S’ha presentat i aprovat el Protocol contra l’assetjament sexual i per raó de sexe o orientació sexual 
de la UOC. Aquest protocol estableix el procediment que s’ha de seguir davant de situacions 
d’assetjament sexual a qualsevol persona que treballi a la UOC. 
 

 S’ha presentat i aprovat la proposta d’objectius operatius del Pla estratègic 2014-2020. Com a 
conseqüència d’això, també s’ha aprovat que s’obri el procés participatiu per a concretar les accions 
del Pla estratègic.  
 

 S’han acordat les accions següents pel que fa a directors de programa: 
- Nomenar la Dra. Rosa Borge Bravo directora del màster universitari de Societat de la 

informació i el coneixement i rellevar-la de directora en funcions adjunta del programa de 
doctorat amb efecte des del dia 25 de novembre de 2013. 

- Rellevar temporalment la Dra. Maria Jesús Martínez Argüelles de directora del grau 
d’Administració i Direcció d’Empreses i nomenar interinament el Dr. Josep Maria Batalla 
director del grau d’Administració i Direcció d’Empreses, amb efecte del dia 6 de novembre 
de 2013. 
 

 S’ha aprovat l’extensió de la nova Normativa dels premis extraordinaris de final de grau a les 
titulacions LRU. 
 

 S’ha expressat la necessitat de disposar de documents electrònics vàlids que donin suport a la 
documentació que ha de generar i custodiar la Universitat. S’ha acordat facultar el secretari general 
perquè mitjançant instrucció estableixi els procediments per a la generació, signatura, publicació i 
conservació dels documents que ha de produir i conservar la UOC perquè tinguin validesa legal. 
 

 S’ha informat de la convocatòria de beques AGAUR per a graduats de la UOC per a donar suport a 
la docència. En el passat es van dotar amb dotze places via AGAUR estudiants nostres de màster 
becats per la UOC. S’ha acordat prorrogar-ne la sol·licitud bo i valorant si la distribució de beques 
ha de ser la mateixa que l’any passat o si hi ha raons per a pensar que ha de ser diferent. 
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