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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: 

 
Acord amb la CNEAI  

A proposta del Vicerectorat de Planificació Estratègica i Recerca s’acorda realit ar els tr mits necessaris  er 
a signar un acord amb la «Comisión  acional   aluadora de la  cti idad  n esti adora» (CNEAI) per tal  ue 
el  ro essorat de la   C  ue  o consideri con enient  u ui a aluar la se a acti itat de recerca tam   amb 
aquest organisme.  

 

Nomenament dels sotsdirectors de doc ncia dels estudis  

   ro osta del Vicerectorat de Docència i   renentat e s’acorda el nomenament dels sotsdirectors de 
docència dels di erents estudis  tal com es detalla a continuació, amb efectes des del dia 15 de febrer 2016: 

  
Estudis   Sotsdirecció de doc ncia  
 

EiE    Ma.  es s  art ne   r  elles 
AiH    Salvador Climent Roca 

CS    l cia   uilar  art ne  
IMT     u ènia  antamar a   re   
DCP      nasi  eltr n de  eredia Rui   
CiC    Amalia Creus 
PCE    Manuel Armayones Ruiz  
 
 

  ro ació de la norma i a de no discriminació  

De conformitat amb el que preveuen les  ormes d’or anit ació i  uncionament de la   C, a la seva 
Normativa de drets i deures, i a fi de donar compliment al que estableixen els arts. 13 i 23 de la Llei 11/2014, 
de 10 d’octu re  del  arlament de Catalunya  s’a ro a la  ormati a  er a la no discriminació  er l’orientació 
sexual i respecte per la identitat de  ènere de les  ersones. 

  

  ro ació de de erminades  ol  i ues de se ure a  documen al i  ecnol  ica 

Vista la  ro osta  ormulada  er la Comissió de  e uretat s’a ro en les se  ents  ol ti ues de se uretat 
documental i tecnol gica a la UOC: 

  ol tica d’autenticació electr nica 

  ol tica de  estió de claus 

  ol tica de seguretat documental 

  ol tica d’e idència electr nica  
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  ol tica de certi icació di ital 

 
 esolució d’un recurs en l’e  edien  disci linari 102/2015  

Vist el recurs  lantejat  er l’interessat en l’e  edient disci linari n m  10   01   el Consell de Direcció 
n’acorda la desestimació. 

 

 
 
Pere Fabra Abat 

Secretari general 

Universitat Oberta de Catalunya 


