Comunicació dels principals acords adoptats pel
Consell de Direcció

Sessió del 24 de gener del 2022
Designació de representant del Consell de Direcció en el procés
de certificació del SGCP
A proposta del Gerent, el Consell DESIGNA a Eduard Bosch com a representant del
Consell de Direcció en el procés de certificació del Sistema de Gestió del Compliment
Penal (SGCP) de la UOC, d'acord amb l'estàndard nacional UNE 19601:2017. En el
present acte, Eduard Bosch accepta el càrrec.

Oferta de places per a la convocatòria del programa d’ajuts
“Ramon y Cajal”
A proposta de la VR Marta Aymerich, el Consell APROVA la relació de places que la
UOC oferirà dins de l’actual convocatòria d’ajuts del Programa “Ramon y Cajal”, després
d’haver recollit els interessos dels diferents grups i investigadors.

Nomenaments de Direccions de Programa
A proposta del VR Carles Sigalés, el Consell APROVA el nomenament i la baixa del
següent professorat en les Direccions de programes docents que es relacionen:
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Estudi

Nom

Cognoms

EIMT

Joan

Melià Seguí DAFC

Industria 4.0

EIMT

Pere

Tuset Peiró DAFC

Industria 4.0

EIMT

Josep

Cobarsí

eHealth Ferran
Center
IN3

Prados
Carrasco

Angel
Juan Perez
Alejandro

MU/MP o Nom
Programa
grau
Posició

/ data d’alta data
baixa

de

13/03/2022
12/03/2022

DAFC

Intel·ligència de Negoci 18/01/2022
i Big Data Analytics
Doctorat Programa de doctorat 24/01/2022
interuniversitari
de
Bioinformàtica
Doctorat Programa de doctorat
10/12/2021
interuniversitari
de
Bioinformàtica

Suport institucional a la sol.licitud d’adhesió a les infrestructures
de recerca en humanitats digitals CLARIN i DARIAH
A proposta de la VR Pastora Martínez, el Consell APROVA donar suport institucional a
la sol.licitud formulada per diverses entitats de recerca i investigadors perquè l’Estat
espanyol, a través dels Ministeris o organismes competents, se sumi a les
infraestructures distribuïdes de recerca dedicades a les Humanitats Digitals CLARIN
(“Common Language Resources and Technology Infrastructure”) i DARIAH (“Digital
Research Infrastructure for the Arts and Humanities”.

Nou professorat als Estudis de Dret i Ciència Política
S’incorpora a la reunió Raquel Xalabarder, Directora dels Estudis de Dret i Ciència
Política, 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 Dret Públic.
Vistes la proposta, el Consell ACORDA el nomenament com a nou professor de la UOC,
adscrit als Estudis de Dret i Ciència Política, al Dr. Pau Bossacoma Busquets.

Protocol d’accidents e-treball
A proposta del VG de Finances i Recursos, Eduard Bosch, el Consell APROVA el
protocol d’accidents de e-treball.
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Pla de represa de l’activitat presencial
A proposta del VG de Finances i Recursos, Eduard Bosch, el Consell APROVA la versió
actualitzada del pla de represa de l’activitat presencial a la UOC, versió 5.

Reglament del Registre i Política de Gestió Documental
A proposta del secretari general, el Consell APROVA el nou Reglament del Registre de
la universitat, així com la seva Política de Gestió Documental.
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