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Comunicació dels principals acords adoptats pel  
Consell de Direcció 

 

 

 
Actuant per delegació del Consell de Govern 

Febrer 2021 
 

 

Sessió d’1 de febrer del 2021 
 
 
 
Nova manera de treballar a la UOC 
 
El VG de Finances i Recursos, Eduard Bosch, junt amb els components del grup de 
treball que s'incorporen a la reunió (Maria Jesús Martínez, Daniel Riera, Joan Fuster, 
Teresa Guasch, Ramon Capillas, José Miguel de la Dehesa, Lluís Rius i Eloi Serra), 
presenta la proposta final per a la materialització del projece de la “Nova manera de 
treballar a la UOC”. 
 
El Consell APROVA la proposta. Es definirà un Comitè de Seguiment de la implantació 
del projecte.  
 
Unitat de prospecció i anàlisi del mercat de treball 
 
A proposta de la VR Àngels Fitó, el Consell APROVA la constitució d’una unitat d’anàlisi 
del mercat de treball a fi i efecte d'establir mecanismes sistemàtics de prospecció 
d’aquest mercat que permetin determinar millor aquelles àrees necessitades de 
formació.  L’objectiu és generar coneixement científic al voltant de l’ocupació per tal que 
els mecanismes actuals per donar suport a la formació continuada tinguin impacte en 
temps real. La figura, amb la denominació adient, se situarà dins de l’estructura de 
UOC_X. 
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Modificació del Reglament el Consell d’Universitat 
 
A proposta del secretari general, Pere Fabra, el Consell APROVA la modificació puntual 
del Reglament del Consell d’Universitat, a fi de que aquest disposi d’una Comissió 
Permanent amb representació de tots els col.lectius que conformen el Consell.  
 
Protocol de crisis 
 
A proposta del secretari general, el Consell APROVA el “Protocol de crisis de la 
UOC”. 
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