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Us comunico que el Comitè de Direcció Executiu d'avui, 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), l'article 4 del 
reglament del Consell de Govern i l'Acord de Consell de Govern de 15/7/13, ha tractat els assumptes i ha 
pres els acords següents:  

 

Presentació del model UOC Alumni  

Carles Rocadembosch i Sílvia Soler fan la presentació del model UOC Alumni, la qual és comentada pels 
assistents.  

 

Presentació del projecte de marca  

Es fa la presentació de la proposta d'estratègia de marca a càrrec de l'empresa SUMMA, la qual dóna lloc a 
diferents aportacions dels assistents. El resultat d'aquestes intervencions és el que es presentarà en la 
propera Comissió de Coordinació Estratègica.  

 

Nomenament de delegats en matèria de responsabilitat social corporativa i 
cooperació a l'ACUP  

S'acorda nomenar José M. de la Dehesa, director de Persones i Responsabilitat Social, delegat en matèria 
de responsabilitat social corporativa a l'ACUP; i Gemma Xarles, directora de Cooperació Universitària per al 
Desenvolupament, delegada en matèria de cooperació a l'ACUP. 

 

Informació sobre diferents directives amb relació a la securització i bastionat 
del punt de treball  

Política de seguretat criptogràfica a la UOC  

 
Es presenta el document que conté les normes de seguretat criptogràfica aplicable als sistemes d'informació 
que ofereixen suport a procediments acadèmics i de gestió electrònics de la Universitat Oberta de 
Catalunya, el qual s'aprova.  

 

Política de xifratge a la UOC  

Es presenta el document que conté les normes de xifratge de documents, comunicacions i altres actes de 
procediments electrònics emprats per la UOC, el qual forma part de la Política de signatura electrònica de la 
UOC i que resulta conforme amb els requisits de seguretat i proporcionalitat corresponents als sistemes 
electrònics de suport, establerts per les normes que regulen l'ús dels mitjans electrònics als serveis públics 
de Catalunya. Un cop explicada, s'acorda la Política de xifratge a la UOC.  
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Informe per al Parlament sobre acompliment d'observacions de Sindicatura 
de Comptes  

A continuació s'informa de la Resolució 848 X del Parlament de Catalunya, que demana al govern que 
informi sobre el compliment de la UOC de les observacions fetes per la Sindicatura de Comptes en l'informe 
de Fiscalització 16/2014, i del requeriment que alhora ha fet la Direcció General d'Universitats a la 
Universitat.  

Després d'un cert comentari i debat, s'acorda proposar al rector les respostes que ha de contenir l'escrit.  

 
 
 
 
Carles Cortada i Hortalà 
 
Secretari General 
Universitat Oberta de Catalunya 

 


