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Comunicació dels principals acords adoptats pel  
Consell de Direcció 

 
 

 
 

Sessió del 22 de novembre del 2021 
 

 

Premis extraordinaris del curs 2020-2021 
 
A proposta del VR Carles Sigalés i vista la “Normativa per a la concessió de premis 
extraordinaris en els ensenyaments oficials i de doctorat de la UOC”, el Consell 
APROVA la relació d’estudiants graduats durant en el curs 2020-2021 que mereixen ser 
reconeguts amb el premi extraordinari en haver obtingut la millor qualificació dins del 
seu programa d’estudis corresponent. 
 
 
Modificació puntual del Comitè de Qualitat 
 
A proposta del VR Carles Sigalés, el Consell APROVA la modificació puntual del Comitè 
de Qualitat de la universitat., que resta compost de les següents persones: 
 

- Carles Sigalés - Vicerector de Docència i Aprenentatge 
- Maria Taulats - Direcció àrea Planificació i Qualitat 
- Ma Jesús Martínez - Direcció dels estudis d’Economia i Emprea 
- Anna Busquets - Sots direcció de docència (Estudis Arts i Humanitats) 
- Adriana Antich - Compliance officer 
- Eva Gonzàlez - Manager de programa 
- Daniel Caballé - En representació de l’àrea de Tecnologia 
- José Miguel de la Dehesa - Direcció àrea Persones 
- Esther Gonzalvo - Direcció àrea Serveis Acadèmics 
- Elisenda Farràs - Direcció de l’àrea de Serveis d'Orientació i Carrera 

Professional 
- Toni Subías - Professional de l’àmbit de la qualitat 
- Paula Pérez Tafalla - Representant de l’estudiantat 
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Política de Seguretat Social 
 
A proposta del VG Eduard Bosch, el Consell APROVA la “Política de Seguretat Social 
de la UOC”, la qual té com objectius establir els principis generals en matèria de 
Seguretat Social, definir els rols i responsabilitats i donar directrius que permetin garantir 
el compliment de la normativa vigent en matèria de Seguretat Social. 
 
Aquesta política substitueix qualsevol altra d’anterior sobre la matèria. 
 
 
Política de Tresoreria 
 
A proposta del VG Eduard Bosch, el Consell APROVA la “Política de Tresoreria de la 
UOC”, la qual té com objectiu administrar correctament els fluxes monetaris en el marc 
de les polítiques de la Universitat, tot minimitzant els riscos i optimitzant el resultat 
financer. En la política s’estableixen els principis generals de la tresoreria de la 
universitat, es defineixen els rols i responsabilitats en aquesta matèria i es delimiten les 
directrius per a garantir la transparència i el compliment de la legalitat en aquest procés. 
 
Aquesta política substitueix qualsevol altra d’anterior sobre la matèria. 
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