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Comunicació d’acords del Comitè de Direcció Executiu 

03/11/2014 

 

Us comunico, als efectes informatius i de compliment que corresponguin, que en la sessió del 3 de 
novembre de 2014, el Comitè de Direcció Executiu, actuant per delegació del Consell de Govern d'acord 
amb el que estableixen l'article 13.2 de les Normes d'organització i funcionament (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, ha 
tractat els temes i ha pres els acords que es descriuen a continuació.  

 

Presentació de Teresa Sancho en relació amb el projecte MOOC. 

Es rep l'informe final del projecte encomanat a la Dra. Teresa Sancho. 

 

Campionats Esportius Universitaris 

Carles Sigalés fa la proposta d'actuació amb la col·laboració d'altres universitats per a la celebració dels 
pròxims Campionats Esportius Universitaris. 

 

Acord marc de relacions amb entitats educatives 

Després de la presentació feta per Carles Cortada, la qual es comenta àmpliament, s'aprova el document 
Acord Marc de Relacions amb Entitats Educatives. 

 

Modificació de la Normativa econòmica per a adaptar els preus dels graus del 
Campus Global 

S'acorda la modificació de la Normativa econòmica per a adaptar-la a la nova política de preus dels graus 
del Campus Global. 

 

Convenis interuniversitaris amb titulacions que s'han de verificar a altres 
comunitats autònomes 

Vistes les particularitats que presenten els convenis interuniversitaris amb titulacions que s'han d'autoritzar i 
verificar des d'altres comunitats autònomes, s'acorda crear un grup de treball perquè n'estudiï les 
particularitats i el model que hauríem de tenir. 

 

Cessament i Nomenament membres Comissió Seguretat 

Fruit dels darrers canvis organitzatius, i com sigui que Emili Rubió ha demanat una composició diferent de la 
Comissió de Seguretat, es proposa cessar al Sr. Francesc Rovirosa Raduà, al Sr. Magí Almirall Hill i al Sr. 
Jordi Casamajó Dalmau, com a membres vocals de la Comissió de Seguretat, i es proposa nomenar al Sr. 
Emili Rubió Lorenzo i el Sr. José Manuel Rivera com a nou vocal de la Comissió de Seguretat. En 
conseqüència, aprovats aquests rellevaments i nomenament, la Comissió de Seguretat estaria integrada 
pels vocals següents: 

- Carles Cortada, secretari general i director de l'Assessoria Jurídica; 

- Emili Rubió Lorenzo, director de l'àrea de Tecnologia; 
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- José Miguel de la Dehesa, director de l'àrea de Persones; 

- Juanjo Martí i Manzano, responsable de seguretat; 

- Ramon Capillas Sisquella, representant de l'àrea d'operacions; 

- José Manuel Rivera, representant de l'àrea comercial; 

- Mònica Vilasau Solana, professora dels estudis de Dret i Ciència Política; 

- Jordi Serra Ruiz, professor dels estudis d'Informàtica i Telecomunicacions; 

- Núria Cuenca, advocada de l'Assessoria Jurídica. 

 

Presentació de la unitat d'actes 

Carles Cortada presenta la unitat d'actes que hi ha a la xarxa, la qual conté les actes de totes les 
comissions de la Universitat, i les funcionalitats que té. 

 

Proposta de la modificació de les NOF 

Carles Cortada fa una presentació de la metodologia amb la que es podrien treballar les noves Normes 
d'Organització i Funcionament intern. Es comenten les principals variables de disseny i com podria quedar 
resolta la participació de la comunitat. 

 

Nomenament de directora de programa 

S'acorda rellevar per malaltia a la Dra. Laura Solanilla Demestre com a directora del Màster de Gestió 
Cultural i nomenar a la Dra. Muriel Gómez Pradas amb efectes del 15 d'octubre. 

 

Canvi de partida pressupostària del projecte de recerca A406R 

S'acorda el canvi de partida pressupostària del projecte de recerca A406R de la professora Eulàlia 
Hernández Encuentra. 

 

 

 

Carles Cortada i Hortalà  

Secretari general 

Universitat Oberta de Catalunya 

 

 


