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Us comunico que el Consell de Direcció, actuant per delegació del Consell de Govern d’acord amb el que 
estableixen l’article 13 de les Normes d’organització i funcionament (Acord GOV/47/2015, de 31 de març) i 
l’article 4 del Reglament del Consell de Govern, ha tractat els temes i ha pres els acords que es descriuen a 
continuació: 

 
 

Modificació de la Normativa Econòmica 

Com a resultat de l'acord adoptat per la Comissió Permanent, mitjançant el qual es modifiquen els 
preus, s'acorda la modificació de la normativa. 

 
 
Nomenaments de directors de Programa 

S’acorda proposar al rector els següents nomenaments: 

a) Nomenar el professor David Martínez director del programa Màster de Diseño para la Sostenibilidad, i 
cessar al professor Ismael Peña, amb efectes 1 de juny de 2015. 

b) Nomenar la professora Maite Puigdevall directora del programa Màster d'Estudis Catalans, i cessar al 
professor Josep Anton Fernández, amb efectes 1 de juny de 2015. 

 
 
Informació sobre l’Informe 4/2015, de 27 d’abril, de la Junta Consultiva de 
Contractació Administrativa de la Generalitat de Catalunya 

Carles Cortada explica l’informe, sobre els requisits que han de reunir les fundacions per ser considerades 
com a integrants del sector públic i com a poders adjudicadors a l’efecte del Text refós de la Llei de 
contractes del sector públic, i de la determinació del nivell de subjecció a aquest Text refós de la Fundació 
Universitat Oberta de Catalunya.  

En el mateix s’explica després de diversos comentaris i intervencions que en una primera aproximació, la 
FUOC compleix amb els requisits establerts en la normativa de contractació pública per ser considerada 
com a poder adjudicador no administració. 
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Aprovació de la nova arquitectura de marca de la UOC 

El Consell de Direcció aprova la proposta d'arquitectura de marca presentada per Lluís Rius, director de 
Comunicació. Aquesta presentació complementa la que va fer la consultoria SUMMA en el Consell de 
Direcció del dia 11 de maig. A partir de la proposta, Lluís Rius es reunirà amb els directors d'Oberta 
Publishing, d'EducaciOnline i de UOC Empresa per analitzar i preveure la casuística que demanarà 
l'aplicació de l'arquitectura en els àmbits de la seva  responsabilitat. 
 
 
 
 
 
Carles Cortada i Hortalà 
 
Secretari general 
Universitat Oberta de Catalunya 
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