Comunicació d’acords del Consell
de Direcció
Actuant per delegació del Consell de Govern
Sessió del 20 de febrer de 2017

Tancament de comptes de l’exercici 2016
El Gerent presenta el tancament de comptes de l’exercici 2016. El Consell hi dóna el
vistiplau i acorda elevar-lo al Patronat per a la seva aprovació.

Reorganització de la Comissió de Programes
A proposta del VR de Docència I Aprenentatge s’aprova la reorganització de la Comissió
de Programes. La composaran els/les subdirectors/res de Docència dels Estudis, així
com els directors d’àrea més vinculats a l’acció docent, juntament amb la directora de
l’àrea de gestió de programes.

Planificació de l’aplicació i la comunicació a la
UOC de la nova normativa ortogràfica i gramatical
de la llengua catalana
El Consell aprova la planificació presentada pel Servei Lingüístic de la UOC per a
l’aplicació i la comunicació a la universitat de la nova normativa ortogràfica i gramatical
de la llengua catalana publicada per l’Institut d’Estudis Catalans a finals del 2016.

Adhesió a la “Magna Charta Universitatum”
A proposta de la VR de Globalització i Cooperació, s’aprova l’adhesió de la UOC a la
“Magna Charta Universitatum”, elaborada l’any 1988 per a commemorar el 900
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aniversari de la Universitat de Bolònia i que en aquest moment aplega més de 800
institucions de 85 països (entre elles, 41 universitats de l’Estat espanyol).

Constitució d’un Servei d’Atenció Psicològica
A proposta del VR de Docència I Aprenentatge i de la Vicegerència de Recursos i
Finances, s’aprova la constitució I posada en marxa d’un Servei d’Atenció Psicològica,
tant per donar una millor atenció assistencial a tota la comunitat de la UOC, com també
per ajudar a donar sortida a la necessitat de disposar de centres de pràctiques per als
nostres estudiants de l’àmbit de la psicologia.

Substitució d’un membre de la Comissió de
Seguretat
A proposta del VG d’Operacions, s’aprova la substitució del Sr. Juanjo Martí, fins ara
membre de la Comissió de Seguretat en representació de l’Àrea de Tecnologia, pel Sr.
Francesc Rovirosa.

Pere Fabra Abat
Secretari General
Universitat Oberta de Catalunya
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