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Comunicació d'acords del Comitè de Direcció Executiu 

26/05/2014 

 

Es comunica que en la sessió del Comitè de Direcció Executiu del 26 de maig, 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: 

 

Proposta del portafoli per al curs 14-15 

Després de les darreres modificacions i després de debatre-ho s'acorda aprovar el portafoli de titulacions 
oficials per al curs 2014-2015, el de postgrau i l'Oferta de Cooperació i Campus per la Pau per a ser aprovat 
pel Patronat de la Fundació. 

 

Situació de l'addenda al conveni de col·laboradors docents de la Universitat de 
Girona  

La gerent informa de la situació amb la UdG amb relació a la fiscalitat que la Universitat de Girona entén 
que s'aplica al personal col·laborador docent i la interpretació que fa de la fiscalitat aplicable. 

 

Proposta de preus per a títols propis  

La gerent informa de la proposta de descompte de preus per a títols propis i oficials en castellà. 

 

Polítiques de persones per al col·lectiu de gestió de la UOC 

La gerent fa una presentació, la qual haurà de ser sotmesa a consideració de la Comissió de Coordinació 
Estratègica. 

 

Pla d'integració de Google Apps for Education a la UOC  

Rafael Macau presenta el Pla d'integració de Google Apps for Education a la UOC i se n'acorda l'execució.  

Nomenament del càrrec de comissari per a la celebració dels 20 anys de la UOC 

A proposta de Josep Maria Oliveras s'acorda nomenar el Sr. Josep Nieto Trullàs comissari de la celebració 
dels 20 anys de la UOC. 

 

Carles Cortada i Hortalà 

Secretari 

Universitat Oberta de Catalunya 

 

 

 


