Comunicació dels principals acords
adoptats pel
Consell de Direcció
Actuant per delegació del Consell de Govern
Sessió del 20 de maig de 2019
Nova proposta de descomptes de matrícula corporativa
El Consell APROVA la proposta de descomptes de matrícula corporativa. S’elevarà a la
Comissió Permanent del Patronat per a la seva ratificació.

Proposta a presentar a la convocatòria FEDER per al
finançament de l’edifici del 22@
El Consell APROVA la proposta de sol.licitud (UOC22@BREATHE) a presentar a la
convocatòria del Departament d’Empresa i Coneixement corresponent al Programa
FEDER, per al finançament d’instal.lacions i activitats de recerca als edificis recentment
adquirits del 22@, tot creant així un hub de recerca al nou Campus UOC que ha de
permetre aglutinar la major part de l'activitat investigadora de la UOC.

Nomenament de representant de la UOC al grup de treball sobre
salut digital del “Fòrum de Diàleg Professional” del Departament
de Salut
A proposta de la VR Marta Aymerich, el Consell APROVA el nomenament de la prof.
Carme Carrion com a representant de la UOC al Grup de treball sobre salut digital al
“Fòrum de Diàleg Professional” del Departament de Salut. El repte 4 té a veure amb
encaminar a la millora de les competències digitals dels professionals de la salut, així
com a avançar en el disseny de serveis d’atenció no presencial.
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Formació UOC a Centres Penitenciaris
El Consell APROVA la proposta de formació per part de la UOC, en conveni amb el
Departmaent de Justícia i el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya,
per a la població reclosa en centres penitenciaris de Catalunya.

Nomenament de les Sotsdireccions de Programes Emergents
dels Estudis
A proposta de les corresponents Direccions d’Estudis i amb el vistiplau de la VR de
Competitivitat i Ocupabilitat, Àngels Fitó, el Consell APROVA el nomenament de les
següents persones per ocupar les Sotsdireccions de Programes Emergents dels
Estudis:
Prof. Enric Serradell – Estudis d’Economia i Empresa
Prof. Carles Garrigues – Estudis d’Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació
Prof. Silvia Sivera – Estudis de Ciències de la Informació i la Comunicació
Prof. Teresa Iribarren – Estudis d’Arts i Humanitats
Prof. Adrian Montesano – Estudis de Psicologia i Ciències de l’Educació
Prof. Marta Massip – Estudis de Ciències de la Salut

Queda pendent de designació la Sotsdirecció de Programes Emergents dels Estudis de
Dret i Ciència Política.

Eleccions al Consell Alumni
A proposta del Secretari General, Pere Fabra, el Consell APROVA les bases i el
calendari per a les eleccions al Consell Alumni, de conformitat al previst en la Normativa
d’Alumni i a la normativa electoral de la UOC.
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Proposta de nomenament de representant a la comissió de
seguiment de l’acord Parlament de Catalunya-UOC
El Consell APROVA el nomenament del Dr. Albert Batlle, sotsdirector de recerca dels
Estudis de Dret i Ciència Política, com a representant de la UOC en la Comissió de
seguiment de l’acord UOC-Parlament de Catalunya.
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