Comunicació dels principals acords adoptats pel
Consell de Direcció

Sessió del 21 de desembre del 2020
Resolució de la convocatòria interna per a investigadors/res de
l’e-Health Center
A proposta de la VR Marta Aymerich i a la vista del resultat de les avaluacions
corresponents, el Consell APROVA la proposta de resolució de la convocatòria interna
per a la provisió de posicions d’investigadors/res a temps complet de l’e-Health Center.

Nomenament del CAI dels Estudis d’Arts i Humanitats
A proposta del VR Carles Sigalés, el Consell APROVA la relació de persones que
formaran part del Comitè d’Avaluació Intern (CAI) dels Estudis d’Arts i Humanitats per
a l’acreditació dels següents programes:
- Grau d’Història, Geografia i Història de l’Art (UOC-UdL)
- Grau de Traducció, Interpretació i Llengües aplicades (UVic/UCC-UOC)

Nomenament Direccions de Programes
A proposta del VR Carles Sigalés, el Consell APROVA les altes i baixes en les
següents responsabilitats de Direcció:
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Normativa i protocols d’assetjament sexual i assetjament
laboral
A proposta de la VR Pastora Martínez i del Director de l’àrea de Persones, José Miguel
de la Dehesa, el Consell APROVA els següents documents:
●
●

●

2

Normativa contra l’assetjament sexual i la discriminació per raó de sexe,
d’orientació sexual i d’identitat i/o expressió de gènere de la UOC.
Protocol per a la prevenció, la detecció, l’actuació i la resolució de situacions
d’assetjament sexual, per raó de sexe, orientació sexual i identitat i/o expressió
de gènere.
Protocol preventiu de l’assetjament psicològic laboral.
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