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Seguiment del pressupost 2017 (9+3) 
 
El Gerent Antoni Cahner i la Directora de l’Àrea d’Economia, Rosa Otero,  directora de 
l’Àrea d’Economia, presenten l’evolució i estat d’execució del pressupost 2017 (9+3). 
 
Després de diversos comentaris i aclariments, el Consell se’n té per assabentat. 

 
Assignació d’objectius derivats del Pla Estratègic 2018 i 
avaluació objectius 2017 
 
La VR Marta Aymerich recorda la metodologia a través de la qual es fixen els objectius 
que es deriven del Pla Estratègic i planteja la reformulació dels mateixos de cara a l’any 
2018, amb els necessaris canvis en relació als objectius del 2017. Els responsables de 
cada àmbit acabaran de perfilar els objectius 2018. 
 
S’incorpora també a la reunió el Director de l’Àrea de Persones, José Miguel de la 
Dehesa, per a presentar el calendari del procés de fixació dels objectius anuals 2018 i 
l’avaluació dels objectius 2017, així com el calendari per a la realització del “People 
Review”. 
 
El Consell se’n té per assabentat i dona el vistiplau a les propostes. 

 
Enquesta de clima laboral 
 
El Gerent Antoni Cahner i el Director de l’Àrea de Persones, José Miguel de la Dehesa, 
informen del detall i planificació de la propera realització de l’enquesta de satisfacció i 
compromís professional. A partir d’aquest exercici, l’enquesta es realitzarà cada dos 
anys. 
 
El Consell se’n té per assabentat i hi dona el vistiplau. 

 



Co-creació de coneixement i foment de l’impacte social de la 
recerca.  
 
La VR Pastora Martínez presenta i explica la proposta d’un projecte de co-creació de 
coneixement, l’objectiu final del qual és decidir la idoneïtat i oportunitat de crear més 
endavant un “Science Shop” a la UOC. Per valorar correctament aquesta decisió futura 
es proposa començar amb un pilot que faciliti la participació d’entitats sense ànim de 
lucre en l’elaboració de TFGs i TFMs del diversos programes de la UOC. De moment es 
planteja començar amb un nombre reduït de programes (5), els directors dels quals s’hi 
han mostrat interessats.  
 
Es desenvoluparà també un altre pilot enfocat a comunicar de manera divulgativa la 
recerca participativa que es fa a la UOC. Per aquest segon pilot es comptarà amb la 
recerca de 2 grups de l’IN3. 
 
El Consell dona el vistiplau a la proposta. 

 
Resolució del recurs corresponent a l’expedient disciplinari 
52/2017 
 
Vist el recurs interposat per a persona interessada el dia 29 de setembre de 2017 contra 
la Resolució del VR de Docència i Aprenentatge de data 21 de setembre de 2017, 
recaiguda en l’expedient disciplinari de referència, i un cop analitzades les  al·legacions 
que s’hi  formulen, el Consell ACORDA la seva desestimació, tot ratificant la resolució 
impugnada. 

 
Resolució del recurs corresponent a l’expedient disciplinari 
53/2017 
 
Vist el recurs interposat per la persona interessada el dia 8 d’octubre de 2017 contra la 
Resolució del VR de Docència i Aprenentatge de data 28 de setembre de 2017, 
recaiguda en l’expedient disciplinari de referència, i un cop analitzades les  al·legacions 
que s’hi  formulen, el Consell ACORDA la seva desestimació, tot ratificant la resolució 
impugnada. 

 
Resolució del recurs corresponent a l’expedient disciplinari 
80/2017 
 
Vist el recurs interposat per la persona interessada el dia 30 d’octubre de 2017 contra 
la Resolució del VR de Docència i Aprenentatge de data 20 d’octubre de 2017, recaiguda 
en l’expedient disciplinari de referència, i un cop analitzades les  al·legacions que s’hi  
formulen, el Consell ACORDA la seva desestimació, tot ratificant la resolució 
impugnada. 


