Comunicació dels principals acords adoptats pel
Consell de Direcció
Sessió d’4 d’octubre del 2021
Impacte econòmic del nou model de Personal Docent
Col.laborador (PDC)
El Gerent presenta una primera estimació de l’impacte econòmic de l'adaptació del
model de Personal Docent Col.laborador a l’estructura prevista en la nova redacció de
la Disposició Addicional 29ª de la LOU i que comporta la incorporació d’un determinat
nombre de persones amb la modalitat contractual de professorat associat prevista a l’art.
58 de la mateixa Llei.
El Gerent explica que aquest impacte afectarà significativament les despeses de la
universitat de l'any 2022 i successius i fa imprescindible un augment de l’aportació
pública prevista en el Conveni-programa amb la Generalitat, la qual es manté invariable
des de l’any 2015, mentre que tota l’activitat de la universitat (tant en estudiants,
programes oferts i, correlativament, personal i pressupost) s’ha doblat.
El Consell se’n té per assabentat i, tal com proposa el Gerent, S’ACORDA traslladar
aquest informe a la Direcció General d’Universitats amb la sol.licitud de mantenir-hi una
entrevista, prèvia a la propera Comissió Permanent del Patronat, per exposar en detall
el pla, a fi i efecte d’instar una revisió de la subvenció anual prevista en el Conveniprograma amb la Generalitat.

Nomenament de membres de la Comissió Acadèmica del
Programa de Doctorat en Educació i TIC (e-Learning)
A proposta de la directora el Programa de Doctorat en Educació i TIC (e-Learning), Dra.
Iolanda Garcia, i amb el vist-i-plau de la Direcció de l’Escola de Doctorat i de la VR de
Planificació Estratègica i Recerca, el Consell ACORDA el nomenament -amb efectes
des del passat dia 1 de setembre de 2021- de les següents persones per a formar part
de la Comissió Acadèmica de l’esmentat programa:

1

●
●
●

Dr. Julio Meneses Naranjo, en substitució del Dr. Antoni Pérez Navarro.
Dr. Gerard Ferrer Esteban, en substitució de la Dra. Montse Vall-llovera Llovet
Dr. Antoni Badia Garganté, en substitució de la Dra. Iolanda Garcia.
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Nou professorat als Estudis de Psicologia i Ciències de
l’Educació
S’incorpora a la reunió Teresa Guasch, Directora dels Estudis de Psicologia i Ciències
de l’Educació, que presenta -un cop tancat el corresponent procés de selecció-, la
candidatura finalista per a ocupar una posició de professorat propi als esmentats
Estudis, en l’àmbit de coneixement de Trastorns del llenguatge.
Vista la proposta, el Consell ACORDA el nomenament del Dr. Gary Morgan com a nou
professor de la UOC adscrit als Estudis de Psicologia i Ciències de l’Educació.

Nou factor de vigilància competitiva (XIC)
S’incorpora a la reunió la prof. Eva Ortoll que, després d’una breu introducció per part
de la VR Àngels Fitó, fa un breu resum del contingut del tercer informe de la Xarxa de
Vigilància Competitiva (XIC) i que gira al voltant dels nous models organitzatius.
El Consell agraeix l’informe i se’n té per assabentat. Es compartirà amb els membres de
la Comissió Estratègica.
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