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Comunicació dels acords 
adoptats pel Consell de 

Direcció 
 

Actuant per delegació del Consell de Govern  
 

Sessió del 26 de febrer de 2018 
 

 
Composició de les Comissions Acadèmiques dels programes de 
doctorat NIT i d’eLearning 
 
A proposta de la VR de Planificació Estratègica i Recerca, el Consell APROVA els 
següents canvis en la composició de les Comissions Acadèmiques  del Programa de 
Doctorat NIT i del programa de Doctorat en E-Learning: 
 

- El prof. Joan A. Pastor causa baixa en la Comissió acadèmica del programa de 
doctorat NIT, atès que ha deixat la universitat. 

- El prof. Santi Caballé causa baixa en la Comissió acadèmica del programa de 
doctorat en E-Learning i passa a ser membre de la Comissió acadèmica del 
programa de doctorat NIT en substitució del prof. Joan A. Pastor. 

- El prof. Atanasi Daurodoumis entra a formar part de la Comissió acadèmica del 
programam de Doctorat en E-Learning, en substitució del prof. Santi Caballé. 

 
Adhesió al compromís ciutadà per a la sostenibilitat 2012-2022 
(Barcelona + sostenible) 
 
A proposta de la VR de Globalització i Cooperació el Consell APROVA l’adhesió al 
compromís ciutadà per a la sostenibilitat 2012-2022 impulsat per l’Ajuntament de 
Barcelona (http://www.sostenibilitatbcn.cat/attachments/article/24/Compromis_22.pdf). 
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Modificació puntual de la normativa electoral de la UOC  
 
A proposta del Secretari General, el Consell ACORDA: 
 

I. Modificar la Normativa Electoral de la UOC, aprovada pel Consell de Direcció 
en data 13 d’abril de 2015, en els següents termes: 
 
Es suprimeix l’apartat 2 de l’article 21, que tenia el següent redactat: 

 
«En cas que la substitució no sigui possible, s’han de convocar eleccions 
parcials, llevat que hagi transcorregut més de la meitat del temps de 
mandat de l’òrgan.» 

 
II. Aquesta modificació entrarà en vigor a l’endemà de la data d’aprovació d’aquest 

acord per part del Consell de Direcció. 


