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Comunicació d’acords del Consell 
de Direcció 

Actuant per delegació del Consell de Govern 

Sessió del 23 de gener de 2017 
 

 

Atorgament de Doctorats “Honoris Causa”  

Vistes les propostes d’atorgament de doctorats “Honoris Causa” presentades 

respectivament pels Estudis d’Arts i Humanitats i pels Estudis de Salut conjuntament 

amb els Estudis de Psicologia i Ciències de l’Educació, vist el Reglament d’Honors i 

Distincions de la UOC i examinada la documentació que les acompanya, de la que es 

desprèn que cap incompatibilitat afecta als candidats, el Consell de Direcció acorda:  

 

1) Nomenar Doctor Honoris Causa el Sr. Manuel Borja Villel, actual Director del “Museo 

Nacional Centro de Arte Reina Sofía”, pels mèrits que es detallen en la corresponent 

proposta. 

L’acte públic d’atorgament se celebrarà a finals del present curs 2016-2017.  

 

2) Nomenar Doctor Honoris Causa el Dr. Alejandro Jadad, fundador i director del “Centre 

for Global eHealth Innovation” i director de l’ “Institute for Global Health Equity”, pels 

mèrits que es detallen en la corresponent proposta. 

L’acte d’atorgament es programarà per a la tardor d’aquest any 2017, un cop iniciat el 

curs 2017-2018.  

 

Nomenament i cessament de càrrecs acadèmics: 

A proposta del VR de Docència i Aprenentatge, Carles Sigalés, el Consell informa 

favorablement el següents nomenaments en l’àmbit academic:  

 Subdirecció Docent dels Estudis de Psicologia i Ciències de l’Educació: la 

professora Nati Cabrera substitueix el professor Manuel Armayones.  
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 Direcció del Programa de Psicologia: la professora Modesta Pousada 

substitueix la professora Anna Gálvez.  

 Direcció del nou Màster Universitari en Millora dels Ensenyaments de 

l’Educació Infantil i Primària: Professor Antoni Badia.  

 Màster propi en “Social Media Management”: la professora Sílvia Sivera 

substitueix a la professora Sílvia Martínez mentre aquesta estigui de baixa per 

maternitat.  

 

El rector procedirà als corresponents nomenaments, d’acord amb l’art. 7 de les NOF.  

 
 

Nomenament Direcció d’Àrea 

A proposta del Gerent, Antoni Cahner, el Consell informa favorablement el  nomenament 

de la Sra. Gemma Carrera com a nova Directora de l’Àrea de Gestió de Programes, en 

substitució del Sr. Luís Matías Álvarez González, amb efectes 1 de febrer 2017.  

El rector procedirà al corresponent nomenament de conformitat amb l’art. 10 de les NOF.  

 
 

Calendari acadèmic Curs 2017-2018  

A proposta del VR de Docència i Aprenentage, Carles Sigalés, el Consell aprova el 

calendari acadèmic pel curs 2017-2018. 

 
 

Cicle de converses  

A proposta de la VR de Globalització i Cooperació, Pastora Martínez, s’aprova 

l’organització d’un cicle de converses sota el títol “Construïm la UOC Global i Social”, 

adreçat tant al personal de la UOC com a persones externes. 
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Calendari de processos relacionats amb la gestió 

de persones 

A proposta del Gerent, Antoni Cahner, i havent estat informat per part del Director de 

l’Àrea de Persones, el Consell aprova el calendari dels processos relacionats amb la 

gestió de Persones 2017 i 2018. 

 
 

 

Pere Fabra Abat 

Secretari General 

Universitat Oberta de Catalunya 


