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Comunicació d’acords de Comitè de Direcció Executiu 

08/07/2013 

 

Es comunica que en la sessió del Comitè de Direcció Executiu del passat 8 de juliol, 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), 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’informa de la liquidació del pressupost de la FUOC per a l’any 2012, presentada per la gerent. 
De la mateixa manera, aquest document es presentarà a la pròxima reunió del Patronat de la 
FUOC perquè es pugui fer efectiu el tancament de l’exercici econòmic de l’any passat. 

 

• S’acorda nomenar el Dr. Segundo Moyano nou director del programa d’Educació Social fruit del 
nomenament del Dr. Jordi Planella com a nou director dels Estudis de Psicologia i Ciències de 
l’Educació en funcions i en substitució del Dr. Carles Sigalés. 

 

• S’acorda mantenir el Dr. Lluís Pastor com a director en funcions dels Estudis de Ciències de la 
Informació i de la Comunicació, mentre no es completi el procés per a ajustar l’organització a les 
noves necessitats que es desprenguin del futur Pla estratègic. Pastor compaginarà aquesta 
tasca amb la de director general de l’empresa resultant de la fusió entre Eureca Media i 
l’Editorial UOC. 

 

• S’acorda la proposta d’aplicació dels romanents de projectes de recerca 2013 a proposta de la 
Dra. Teresa Sancho. 

 

• Vista la necessitat expressada pels estudiants que la UOC tingui premis extraordinaris finals de 
grau equiparant així el reconeixement dels seus estudiants als de la resta d’universitats, 
s’acorda a petició de Pere Fabra que es prepari un reglament que reculli aquests honors i 
distincions. 

 

 

Carles Cortada i Hortalà 

Secretari 

Universitat Oberta de Catalunya 

 


