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Comunicació d'acords del Comitè de Direcció Executiu 

28/04/2014 

 

Es comunica que en la sessió del Comitè de Direcció Executiu del 28 d'abril, actuant per delegació del 
Consell de Govern d'acord amb el que s'estableix 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, entre 
altres, ha pres els acords i ha tractat els temes que es descriuen a continuació, cosa que es comunica als 
efectes informatius i de compliment que corresponguin: 

 

Nomenament del director acadèmic de la Càtedra UNESCO d'Alimentació  

S'acorda proposar el nomenament de Francesc Xavier Medina i Luque com a director acadèmic de la 
Càtedra UNESCO d'Alimentació, amb efecte de l'1 de maig.  
 
S'acorda, també, que la vicerectora de Planificació Estratègica i Recerca centralitzi tots els temes 
relacionats amb les càtedres.  
  

Nomenament de representant a la Fundació Triptolemos  

S'acorda proposar al Patronat de la Fundació la designació de Francesc Xavier Medina i Luque com a patró 
de la Fundació Triptolemos.  

  

Nomenament de substitut del director del programa de grau de Multimèdia  

S'acorda remoure Ferran Giménez Prado de director del programa de grau de Multimèdia amb efecte de l'1 
de maig de 2014, amb la previsió que reprengui les funcions de director de programa el dia 1 de gener de 
2015.  

S'acorda nomenar Laura Porta Simó directora del programa de grau de Multimèdia amb efecte de l'1 de 
maig de 2014, amb la previsió que cessi en les funcions de directora de programa el dia 31 de desembre de 
2014.  

 

Distincions Vicens Vives  

S'informa que, amb relació a la convocatòria de les Distincions Vicens Vives, es va demanar als estudis que 
fessin propostes de candidatura i al final s'han presentat les iniciatives següents:  

1) Laboratoris virtuals dels Estudis d'Informàtica;  

2) Treball de l'Escola de Llengües en la millora de l'aprenentatge de llengües estrangeres;  

3) Mediació en el camp del dret.  
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Prioritats de la política de recerca i innovació  

A continuació Marta Aymerich presenta el document Prioritats de la política de recerca i innovació 
(document adjunt), el qual es debat àmpliament. 

 

 

 

Carles Cortada i Hortalà 

Secretari 

Universitat Oberta de Catalunya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


