Comunicació dels principals acords adoptats pel
Consell de Direcció

Sessió del 27 de gener de 2020
Presentació dels resultats de l’enquesta de satisfacció i
compromís
S’incorporen a la reunió José Miguel de la Dehesa, Director de l’Ârea de Persones,
junt amb el Sr. Domingo Abad, responsable de l’equip d’e-Motiva, per presentar i
comentar els resultats de l’última enquesta de satisfacció i compromís. El Consell se’n
té per assabentat. S’acorda presentar-ho, com en anteriors ocasions, a la Comissió
Estratègica; posteriorment a DGOs i Sotsdirectors d’Estudis i Comitè d’Empresa. Se’n
farà també una presentació dels resultats sectorialitzats per Àrees, Estudis i VGs, a fi
de poder dissenyar els plans de millora on s’escaigui.

Marc per a la incorporació d’investigadors a temps complet
La VR de Planificació Estratègica i Recerca, Marta Aymerich, junt amb la VG de
Recerca, Mònica de Forn, presenten la proposta de criteris per a la possible
incorporació d’investigadors a temps complet, ja sigui a l’IN3 o als Estudis.
El Consell APROVA la proposta.

Aprovació de l’autoinforme d’acreditació del Màster Universitari
de Comunicació Corporativa
A proposta del VR Carles Sigalés, el Consell APROVA l’autoinforme per a l’acreditació
del Màster universitari de Comunicació Corporativa dels Estudis de Ciències de la
Informació i la Comunicació.
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Dedicació del personal investigador subjecte a l’EPIF
A proposta del VR Carles Sigalés i la VR Marta Aymerich, el Consell APROVA la
proposta de dedicació del personal investigador subjecte a l’Estatut del Personal
Investigador en Formació (EPIF).

Indicadors d’Internacionalització
La VR Pastora Martínez presenta la proposta d’elaboració d’un conjunt d’indicadors
perquè els Estudis i Centres de recerca puguin disposar d’una eina per conèixer el seu
grau d’internacionalització -més enllà del nombre d’estudiants internacionals- que els
ha de permetre formular estratègies i/o adoptar les mesures de millora que considerin
convenients. El fet de disposar de dades agregades a nivell UOC permetrà disposar
d’un quadre de comandament més efectiu per a la internacionalització acadèmica.
El Consell hi dóna el vistiplau.

Ajuts a les víctimes de violència masclista en l’àmbit de la
parella.
Vistos els informes elaborats per la Unitat d’Igualtat i l’Assessoria Jurídica de la
universitat en relació a l’aplicació de l’Acord de la Comissió d’Accés i Afers Estudiantils
del CIC de 24 de maig de 2019, el Consell ACORDA:
Reconèixer a les víctimes de violència masclista en l’àmbit de la parella, així com els
fills i filles que en depenen que, per aplicació de l’Acord de la Comissió d’Accés i Afers
Estudiantils del CIC de 24 de maig de 2019, no tinguin dret a l’aplicació de l’exempció
total dels preus fixats en el Decret pel qual es fixen els preus dels serveis acadèmics a
les universitats públiques de Catalunya i a la Universitat Oberta de Catalunya,
l’aplicació d’una exempció total en la part del preu del crèdit docent que fixa anualment
el Patronat de la UOC.
Aquest reconeixement és d’aplicació a partir del curs acadèmic 2019-2020 i serà
vigent fins que s’aprovi la disposició legal que reguli el títol habilitant que acrediti la
condició de víctima de violència masclista en l’àmbit de la parella, així com la seva
vigència.
Elevar aquest acord al Patronat perquè, si escau, el ratifiqui.
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Modificació de la Normativa Econòmica
Vista la proposta formulada pel Secretari General, el Consell APROVA determinades
modificacions de la Normativa Econòmica

Protocol d’actuació en cas d’inspecció física o entrada i registre
A proposta de la Secretaria General, previ informe de l’Assessoria Jurídica, i en el
marc del procés de desplegament de la política de prevenció de riscos i del programa
de compliment normatiu, el Consell APROVA el protocol d’actuació pels supòsits
d’inspecció física o entrada i registre per part de les autoritats i funcionaris al domicili
de la universitat, de les seves seus o d’alguna de les empreses del grup.
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