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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:

Prioritats/reptes per al Pla d’Acció 2017-2020
La Vicerectora Marta Aymerich presenta una proposta de redacció de les tres prioritats que han de guiar el
Pla d’Acció 2017-2020 dins del Pla Estratègic.
Després d’una àmplia discussió, la VR recull totes les aportacions i formularà una nova redacció per a ser
presentada i novament debatuda a la tancada de la Comissió Estratègica del mes de juliol.

Aprovació de l’informe intern per a l’acreditació dels Estudis de Ciències de
la Informació i Comunicació
El VR Carles Sigalés presenta, per a la seva aprovació, l’Autoinforme elaborat pel Comitè d’Avaluació Intern
dels Estudis de Ciències de la Informació i la Comunicació per a l’acreditació del Grau de Comunicació, el
Grau d’Informació i Documentació i el Màster Universitari en Gestió Estratègica de la Informació i el
Coneixement en les organitzacions.
El Consell l’aprova.

Composició dels Comitès d’Avaluació Interna (CAI) de diversos Estudis
El VR de Docència i Aprenentatge presenta la proposta de composició dels Comitès d’Avaluació Interna
(CAI) per a l’acreditació de diversos programes pertanyents als Estudis d’Economia i Empresa, Ciències de
la Salut, Dret i Ciència Política i Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació.
El Consell hi dóna l’aprovació.

Programació
Vista la sol·licitud formulada pels estudis d’Economia i Empresa i a proposta del VRDA, S’ACORDA
incorporar a l’oferta del proper curs 2016-2017 la doble titulació en Administració i Direcció d’Empreses
(ADE) i Turisme.

Presentació dels resultats del Projecte NORA
S’incorpora a la reunió el professor Albert Sangrà responsable del Projecte NORA. Després d’una breu
introducció del VR Carles Sigalés sobre els orígens i els objectius del projecte, Albert Sangrà comenta el
desenvolupament del mateix i els seus resultats.
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Després de diversos comentaris sobre l’oportunitat i/o conveniència d’accions futures en relació al projecte,
s’acorda que la VR de Globalització i Cooperació analitzarà els resultats i les possibles línies d’actuació i
presentarà una proposta al Consell.

Política de Personal Acadèmic
El VR Carles Sigalés explica els criteris que han de guiar la transició cap a la nova política de personal
acadèmic i en particular la proposta d’ampliació progressiva de la plantilla de professorat en els propers 5
anys, lligada als altres canvis que la nova política comporta.
El Consell hi dona el vist-i-plau. Properament s’explicarà a les Direccions d’Estudis i al Comitè d’Empresa.

Pàrkings
El Vicegerent Eduard Bosch presenta una proposta de reorganització de la política d’aparcament dels
diferents edificis.
El Consell hi dona el vist-i-plau.

Proposta de procediment de valoració per al canvi o adaptació del lloc de
treball per motius de salut
El Vicegerent Eduard Bosch explica que, a fi i efecte de donar compliment al que preveuen els arts. 25 i 26
de la Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals, s’ha elaborat la proposta de procediment que caldrà
seguir en aquests casos.
El Consell l’aprova.

Comissió de Seguiment del Conveni UOC - Fundació Jesuïtes
El Gerent Antoni Cahner informa de la reunió mantinguda el dia 3 de juny de 2016 de la Comissió de
Seguiment del Conveni que la universitat té amb la Fundació Jesuïtes per a l’oferta conjunta de Formació
Professional online. Es constata que el projecte segueix el seu curs dins del calendari previst.
El Consell se’n té per assabentat.
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