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Comunicació d’acords del Consell de Direcció  

02/05/2016 

 
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: 

 

Enquesta de clima  

El Consell analitza els resultats de l’enquesta de clima realitzada a tota la institució. 

S’acorda presentar i comentar els resultats als Estudis i Àrees i que les diverses accions de millora que 
s’endeguin com a resultat de l’enquesta s’articulin dins del pla d’acció del Pla Estratègic pel període 2017-
2020. 

 

Creació de Vicegerències  

El gerent exposa la necessitat de clarificar la denominació dels rols que actualment exerceixen els dos 
directors d’àmbit (Finances i Recursos, per una banda, i Operacions, per l’altra), tot atribuïnt-los la 
naturalesa de Vicegerències. Amb aquesta finalitat, proposa l’adopció del següent acord per ser pres per la 
Comissió Permanent del Patronat: 

“Es faculta al gerent  per a crear agrupacions d’àrees sota la direcció d’un o una vicegerent -nomenat/da pel 
rector a proposta del gerent-, el qual tindrà per funció coordinar-les. 

A instàncies del gerent, el Consell de Direcció acorda proposar al rector que nomeni al Sr. Eduard Bosch 
Galbany com a Vicegerent de Finances i Recursos i al Sr. Rafael Macau Nadal com a Vicegerent 
d’Operacions". 

El Consell hi dona aprovació. El rector efectuarà els corresponents nomenaments. 

 

Edificis  

El gerent actualitza la informació sobre les diverses actuacions que s’estan portant a terme per a contractar i 
adequar nous espais i/o edificis on ubicar els diferents serveis de la universitat.  

El Consell es dóna per assabentat i, a instàncies del gerent, acorda endegar un estudi per millorar la 
distribució dels espais disponibles actuals i fer-ne un ús més racional i eficient. 

 

Accions en relació a la intoxicació pel consum d’aigua de boca 

El Gerent proposa que, a nivell d’empresa, s’analitzi –a través d’un despatx especialitzat- la viabilitat 
d’emprendre accions legals per a la reclamació dels danys i perjudicis causats a la institució com a 
conseqüència de la intoxicació de més de 300 treballadors de la plantilla. 
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Pel que fa a les possibles accions individuals de reclamació a les que puguin tenir dret els treballadors i atès 
que hi ha també diversos bufets que estan preparant accions col.lectives, es proposa informar d’aquest fet 
als treballadors que s’hagin vist afectats perquè, si així ho consideren, puguin instar també pel seu compte 
les accions corresponents per a la compensació dels perjudicis que hagin sofert. 

El Consell hi dona el vist-i-plau. 

 

Nomenament i cessament de diverses Direccions de Programa 

A instància del VR Carles Sigalés i d’acord amb les corresponents Direccions d’Estudis, es proposa al 
Rector el nomenament dels següents Directors/res de Programa, així com les baixes corresponents:  

 

     Nomenament Cessamernt 

Estudi Nom Cognoms MU/MP o 

grau 

Nom Programa data 

d'aprovació 

Consell de 

Direcció 

data 

d’efectivitat 

del nomena-

ment 

data 

d'aprovació 

Consell de 

Direcció 

data d’efectivitat 

del cessament 

CIC Mireia Montaña Blasco Postgrau DPG Publicidad en 

Internet y nuevos 

medios digitales 

UOC-DoubleYou-

Mindshare 

    2/5/16 31/7/15 

CS Julio Villalobos 

Hidalgo 

MP Máster de 

Planificación y 

Diseño de Centros 

Sanitarios 

(Planificació i Disseny 

de Centres Sanitaris). 

2/5/16 5/3/16     

CS José Esteban MP Máster de 

Planificación y 

Diseño de Centros 

Sanitarios 

(Planificació i Disseny 

de Centres Sanitaris).  

  2/5/16 4/3/16 

IMT Helena Rifà Pous MU Màster 

Interuniversitari en 

Seguretat de les 

tecnologies de la 

informació i de les 

comunicacions 

    2/5/16 13/4/16 

IMT Jordi Serra Ruiz MU Màster 

Interuniversitari en 

Seguretat de les 

tecnologies de la 

informació i de les 

comunicacions 

2/5/16 14/4/16     

CIC Judith Clarés Gavilán Postgrau DPG Distribució 

audiovisual: VOD i 

nous models de 

negocis UOC-filmin  

  2/5/16 25/4/16 
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CIC Antoni Roig Telo Postgrau DPG Distribució 

audiovisual: VOD i 

nous models de 

negocis UOC-filmin 

2/5/16 26/4/16     

EE Maria 

Jesús 

Martínez 

Argüelles 

  Programes àrea MBA  

(PDD i PDG) 

    2/5/16 15/2/16 

 

El Consell hi dóna l’aprovació. 

 

Modificació de la Normativa de Doctorat 

A proposta del VR Carles Sigalés, i vist l’informe favorable de l’Assessoria Jurídica, es proposa incorporar a 
la Normativa Acadèmica dels Estudis de Doctorat de la UOC una nova Disposició Addicional amb el següent 
contingut: 

 
“DISPOSICIÓ ADDICIONAL CINQUENA 

En cas de produir-se canvis en els criteris de valoració dels requisits d'accés –i, si escau, d'admissió-, al 
programa de doctorat corresponent, dels estudiants que estiguin en possessió d'un títol universitari oficial 
d'un país aliè a l'EEES, llavors: 

a) L'Escola de Doctorat pot sol·licitar la revisió dels requisits d'accés i, si escau, d'admissió.  

b) L'òrgan encarregat de resoldre la sol·licitud és el vicerector competent en matèria d'ordenació acadèmica. 

c) En la resolució es determinarà si el nivell acadèmic acreditat per l'estudiant s'adequa al requerit per 
accedir al programa de doctorat corresponent. 

d)   Per a resoldre es tindran en compte l'informe tècnic jurídic emès conjuntament per la Secretaria 
Acadèmica i l'Assessoria Jurídica i l'informe acadèmic emès per la comissió acadèmica del programa de 
doctorat corresponent. 

e) El termini per a resoldre serà de 30 dies des de l'endemà de la sol·licitud de revisió dels requisits d'accés 
i, si escau, d'admissió.” 

 
El Consell hi dóna l’aprovació. 

 

Servei de Biblioteca 

El Director de l’Àrea de Biblioteca, Ciro Llueca, presenta el seu diagnòstic del Servei de Biblioteca, així com 
la visió i les accions de futur a desenvolupar. 

El Consell dóna el vist-i-plau a l’informe i a la proposta. 
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Adhesió a la declaració conjunta CoNCA-Ateneu de Barcelona sobre 
mecenatge cultural 

Atès que s’ha rebut la proposta de que la universitat s’adhereixi a la declaració de compromís amb el 
mecenatge cultural promoguda conjuntament pel Consell Nacional de la Cultura i de les Ats (CoNCA) i 
l’Ateneu de Barcelona, el Consell acorda acceptar la proposta i adherir-se a la declaració.  

 
 

 

 

Pere Fabra Abat 

Secretari general 

Universitat Oberta de Catalunya 


