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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: 
 

Presentació de l’empresa derivada de la UOC Open Evidence 

Paco Lupiáñez fa la presentació de la societat, i el Consell de Direcció pren l’acord que el gerent proposi a 

la reunió de la Comissió Permanent del dia 8/7 que s’inclogui en l’ordre del dia de la reunió del Patronat del 

16/7 la proposta d’adquirir el 15% de les participacions d’Open Evidence. 

 

Proposta de creació d’una societat limitada unipersonal (SLU) per a la 
tinença de participacions en empreses de tipus empresa emergent i empresa 
derivada  

Eduard Bosch fa una presentació en què es justifica la necessitat de tenir aquesta societat, i el Consell de 

Direcció pren l’acord que el gerent proposi a la reunió de la Comissió Permanent del dia 8/7 que s’inclogui 

en l’ordre del dia de la reunió del Patronat del 16/7 la proposta que Grup UOC SL creï una societat que ens 

permeti gestionar la participació de la UOC en les entitats que desenvolupin projectes empresarials sorgits 

del coneixement generat per la comunitat UOC o d’altres iniciatives de l’àmbit formatiu. 

 

Proposta de nomenament de David Masip com a director de l’Escola de 
Doctorat 

S’acorda proposar al rector que nomeni el doctor David Masip Rodó director de l’Escola de Doctorat de la 

UOC, amb efectes des del dia 1 de setembre, data en què cessarà el director actual, el doctor David 

Megías. 

 

Presa de possessió dels representants dels estudiants, el professorat i la 
gestió de la Universitat 

Carles Rocadembosch fa una presentació sobre com s’efectua la presa de possessió dels representants 

dels estudiants, el professorat i la gestió de la Universitat. 

 

Aprovació de l’acord d’aplicació de la política i els criteris de gestió de 
persones 

Un cop presentat pel gerent, s’aprova l’acord d’aplicació de la política i els criteris de gestió de persones. 

 

Carles Cortada i Hortalà 

Secretari general 

Universitat Oberta de Catalunya 


