Comunicació dels principals acords adoptats pel
Consell de Direcció
Actuant per delegació del Consell de Govern

Sessió del 8 de març del 2021
Assoliment d’objectius generals any 2020 i proposta d’objectius
2021
Vist l’informe del gerent, Antoni Cahner, el Consell APROVA els graus d’assoliment
dels objectius generals de l’any 2020 que s’han de tenir en compte per a la
determinació de la retribució variable d’aquells llocs de treball que en tinguin assignada
i APROVA la proposta d’objectius per a l’any 2021.

Nomenament de nou professorat als Estudis d’Economia i
Empresa
Vista la proposta de la Direcció dels Estudis d’Economia i Empresa, un cop celebrat el
procés de selecció corresponent, el Consell ACORDA el nomenament del Dr. Carles
Méndez Ortega com a nou professor dels Estudis d’Economia i Empresa en l’àmbit de
coneixement d’Economia Aplicada.

Representants de la UOC a la “Asociación de Universidades
del Estado Español con Titulaciones Oficiales de Traducción e
Interpretación”
El 25 de febrer de 2019 el Consell de Direcció de la UOC va aprovar el nou redactat
dels Estatuts de la “Asociación de Universidades del Estado Español con Titulaciones
Oficiales de Traducción e Interpretación” (abans “Conferencia de Centros y
Departamentos de Traducción e Interpretación de las Universidades Españolas”) i va
ratificar la voluntat de que la UOC formi part de l’esmentada Associació.
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Als efectes de facilitar la gestió dels nomenaments d’aquells membres del professorat
que ostentin la representació de la UOC en aquesta institució el Consell
ACORDA: Facultar al Vicerector de Docència i Aprenentatge perquè designi els/les
professors/res que han de representar a la UOC en l’esmentada associació.

Nomenament de la Direcció de l’E-Learn Center
Un cop resolt el procés de selecció intern per a la provisió de la Direcció de l’eLearn
Center, el Consell de Direcció, a proposta de la Comissió de Selecció, ACORDA el
nomenament de la Dra. Sílvia Sivera per a l’esmentada posició, amb efectes des del
proper dia 15 de març de 2021.

Aplicació dels fons generats per la vaga amb motiu del Dia
Internacional de les Dones
A proposta de la VR Pastora Martínez, el Consell ACORDA que els fons generats pels
descomptes salarials que es produeixin com a conseqüència de la vaga de les
treballadores i treballadors de la universitat amb motiu del “Dia Internacional de les
Dones” (8 de març), tant d’aquest any com en el futur, es destinin a accions vinculades
amb el Pla d’Igualtat de la universitat.

Nova organització de l’Àrea d’Assessoria Jurídica
A proposta el VG de Finances i Recursos, Eduard Bosch i de la Directora de l’Àrea
d’Assesoria Jurídica, Jessica Viloria, el Consell APROVA la reorganització d’aquesta
àrea que queda integrada per dos grups operatius: jurídic-universitari i jurídiccontractual. A aquest últim grup s’hi incorporaran les persones responsables de
contractació que fins ara estaven adscrites a l’àrea de Serveis Generals.

Composició dels Consells Directius de le entitats de la UOC a
Mèxic i Colòmbia
A proposta del VG de Finances i Recursos, previ informe de la Direcció de l’Àrea
d’Assessoria Jurídica, el Consell APROVA la nova composició dels Consells Directius
de la Fundació UOC a Colòmbia i del Consell Directiu de l’Associació Civil UOC de
Mèxic, per adequar-los a les respectives legislacions nacionals.
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Projecte de virtualització completa dels processos d’avaluació
A proposta el VG Emili Rubio, previ informe de la Direcció de l’Àrea d’Assessoria
Jurídica i vistes les conclusions de l’informe expert sobre l’avaluació d’impacte de la
protecció de dades (PIA), el Consell APROVA el projecte de virtualització dels
processos d’avaluació, en el benentès que caldrà adoptar totes les mesures
necessàries per adequar els protocols d’informació i els documents contractuals
d’acord amb la normativa vigent.
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