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Comunicació d’acords del Consell 
de Direcció 

Actuant per delegació del Consell de Govern 
Sessió del 31 de juliol de 2017 

 

 
 

Proposta de modificació de determinats articles de la normativa 
acadèmica de la UOC aplicable als estudis universitaris EEES i 
als estudis universitaris LRU 
 
A proposta del VR Carles Sigalés el Consell APROVA la modificació de determinats 
articles de la normativa acadèmica de la UOC aplicable als estudis universitaris EEES i 
als estudis universitaris LRU. 
 
 

Proposta de modificació de determinats articles de la Normativa 
Econòmica de la UOC 
 
A proposta del VR Carles Sigalés el Consell APROVA la modificació de determinats 
articles de la normativa econòmica de la UOC. 
 

Resolució del recurs corresponent a l’expedient disciplinari 
43/2017 
 
Vist el recurs interposat en data 14 de juliol de 2017 per  la interessada contra la 
Resolució del VR de Docència i Aprenentatge de data 11 de juliol de 2017, recaiguda 
en l’expedient disciplinari  de  referència, i un  cop analitzades  les  al·legacions  que s’hi  
formulen,  el Consell ACORDA la seva desestimació, tot ratificant la resolució 
impugnada. 
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Resolució del recurs corresponent a l’expedient disciplinari 
12/2017 
 
Vist el recurs interposat per l’interessat  contra la Resolució del rector de data 14 de juliol 
de 2017, recaiguda en l’expedient disciplinari  de  referència, i un  cop analitzades  les  
al·legacions  que s’hi  formulen, el Consell ACORDA la seva estimació. 

 
Adhesió de la UOC a la iniciativa de l’Ajuntament d’Olot de 
concessió de la Medalla de la Ciutat als membres de l’estudi 
d’arquitectura RCR 
 
Vist l’escrit adreçat a la universitat per part de l’alcalde de l’Ajuntament d’Olot,  
Sr. Josep Ma. Corominas, en el que s’informa de la iniciativa d’aquest consistori 
d’atorgar la Medalla d’Or de la ciutat als Srs. Rafael Aranda, Carme Pigem i Ramon 
Vilalta, de l’estudi d’arquitectura RCR,  atesa la seva trajectòria professional 
internacionalment reconeguda, i invita a la universitat a adherir-s´hi,  el Consell de 
Direcció APROVA donar ple suport a l’esmentada iniciativa. 

  
 
 
 
 
Pere Fabra Abat 
Secretari General 

Universitat Oberta de Catalunya 


