Comunicació d’acords del Consell
de Direcció
Actuant per delegació del Consell de Govern
Sessió del 07 de desembre de 2016

Pla d’Acció Global i Social 2017-2020
El Consell de Direcció aprova el Pla d’Acció Global I Social presentat per la VR de
Globalització I Cooperació, Pastora Martínez.
El pla d’acció s’articula en 4 eixos i 15 línies d’actuació́ . S’han definit també́ 36 possibles
accions per desenvolupar durant l’any 2017.

Pressupost 2017
El Gerent, Antoni Cahner, presenta en detall la proposta de pressupost per a l’exercici
del 2017.
El Consell l’aprova. Es presentarà al Consell de Govern i a la Comissió Permanent del
Patronat perquè l’informin i al Plenari Patronat del dia 22/12/2016 per a la seva aprovació
definitiva, si escau.

Aprovació de nous programes
El VR Carles Sigalés presenta, per a la seva aprovació, els següents nous Programes
de Postgrau propi que s’iniciaran els propers semestres 2016.2, 2017.1 i 2017.2:
Semestre 2016-2
Màster en Direcció Pública, conjuntament amb l’Escola d’Administració Pública
de Catalunya. 60 ECTS. (CAT)
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Semestre 2017-1
- Curs de català nivell superior (C2). 5 ECTS. (CAT)
- Curs “Manejo de las enfermedades cutáneas desatendidas (Skin NTDs). 6
ECTS (ANG).

Semestre 2017-2
- Curs d’Especialització en Direcció de Seguretat. 20 ECTS. (CAT/CAS): està
enfocat a que els estudiants de criminologia puguin obtenir la certificació de
direcció de seguretat.
- DPG de “Compliance Officer”. 30 ECTS. (CAST)
El Consell ho aprova, sens perjudici de la seva ratificació per part de l’òrgan
corresponent del Patronat.

Cessament
A proposta el VR Carles Sigalés, atesa la desprogramació acordada en el seu moment
del Diploma de Postgrau en Estudis Mironians, s’aprova el cessament de la professora
Muriel Gómez Planas en la Direcció d’aquest programa, amb efectes a data 31.07.2016.

Pere Fabra Abat
Secretari General
Universitat Oberta de Catalunya
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