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Comunicació d’acords del Comitè de Direcció Executiu 

30/07/2014 

 

Us comunico, als efectes informatius i de compliment que corresponguin, que en la sessió del 30 de juliol 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. 

 

Reconfiguració de l'execució del Pla estratègic 

 
Es presenten per Marta Aymerich els dos vídeos elaborats per a la comunicació del Pla estratègic, i es fa la 
nova distribució de responsabilitats dels diferents subplans del Pla estratègic perquè el rol dels membres de 
CDE sigui més executiu i no tant de sponsor. 

 

Nomenament del director de programa de l'Escola de Llengües 

 
S'acorda el nomenament del professor Joe Hopkins com a director del programa Escola de Llengües (el 
qual inclou tant els programes oficials com els no oficials) amb efectes des del proper 1 de setembre de 
2014. 

 

Informació sobre l'IBEI (Institut Barcelona d'Estudis Internacionals) 

 
Marta Aymerich informa que formem part del consorci i que ens demana una reunió en Narcís Serra, la qual 
tindrà lloc els propers dies. 

 

Informació sobre l'IMHE de l'OCDE 

 
Marta Aymerich informa de la sol·licitud de l'IMHE, en la qual es demana que formem part del govern 
inboard de l'Institutional Managemement of Higher Education i que ens hi presentem, cosa que s'acorda. 

 

Proposta d'adopció dels principis d'educació en management responsable per a la 
formació dels estudiants de la Universitat Oberta de Catalunya-Business School 

Després de l'explicació de Carles Cortada, i a petició dels Estudis d'Economia i Empresa, s'acorda proposar 
al rector la signatura de la carta d'adopció dels principis de d'educació en “management responsable” del 
Secretariat at United Nations Global Compact. 
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Aprovació de la política de Persones 

 
S'acorda aprovar que la gerent pugui procedir a la incorporació de personal dintre de les disponibilitats 
pressupostàries i a fixar les retribucions d'acord amb les bandes que ha anat aprovant la Universitat els 
darrers anys. 

 

Proposta de nomenament de representant en el Consell de Comunitats Catalanes a 
l'Estranger 

 
A proposta de Josep Maria Oliveras es nomena John Zvereff representant en el Consell de les Comunitats 
Catalanes de l'Exterior. 

 

Reclamació de les compensacions per bonificacions a estudiants de família 
nombrosa 

 
Carles Cortada informa que es presentarà una reclamació al Ministeri d'Educació (d'acord amb l'Àrea 
d'Economia) perquè se'ns abonin les compensacions per les bonificacions que practiquem als membres de 
família nombrosa des de l'any 2009-2010 per import de 2.771.535,42 € i si no se'ns abona, es presentarà el 
recurs contenciós administratiu de reclamació de les quantitats. 

 

Aprovació de la política de correu electrònic 

 
Després de l'explicació de Carles Cortada s'aprova la política de correu electrònic i el codi de bones 
pràctiques del correu en el Campus Virtual. 

 

 

Carles Cortada i Hortalà 

Secretari 

Universitat Oberta de Catalunya 

 


