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Comunicació dels principals acords adoptats pel  

Consell de Direcció 
 

 
 
Sessió del 30 de març del 2020 
 

Proposta de concessió del doctorat ‘Honoris Causa’ a la prof. 
Mariana Mazzucato 
 
Vista la proposta formal dels Estudis d’Economia i Empresa per a l’atorgament del 
doctorat “Honoris Causa” a la prof. Mariana Mazzucato; vist el Reglament d’Honors i 
Distincions de la UOC i examinada i avaluada la documentació aportada, el Consell de 
Direcció ACORDA nomenar Doctora Honoris Causa de la Universitat Oberta de 
Catalunya la professora Dra. Mariana Mazzucato, pels mèrits que són de veure en 
l’esmentada proposta adjunta.  
 
 
Proposta de modificació excepcional de la normativa 
acadèmica en motiu de la pandèmia de la COVID-19 
 
El VR Carles Sigalés presenta proposta de resolució per a la modificació excepcional 
de la normativa acadèmica vigent per tal d’adaptar el funcionament dels programes 
formatius a la situació excepcional que comporta l’estat d’alarma decretat pel Govern 
de l’Estat en motiu de la pandèmia de la COVID-19. 
 
El Consell ho APROVA. 
 
 
Proposta de mesures per a la flexibilització de pagaments i 
modificació de matrícula per donar resposta a la situació 
generada per la crisi de la COVID-19 
 
La VG Inés Teresa-Palacio presenta proposta amb un seguit de mesures per a 
flexibilitzar pagaments i donar possibilitats de modificació de matrícula a aquells 
estudiants que es vegin afectats per la crisi de la COVID-19.  
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El Consell ho APROVA. 

 
S’encarrega al Secretari General que incorpori en un sol document aquestes mesures 
junt amb les mesures de caire acadèmic proposades pel VR de Docència i aprovades 
en un punt  anterior i es comuniquin immediatament. 
 
 
Proposta d’accions pel suport internacional davant la COVID-19 
 
La VR Pastora Martínez presenta una proposta de treball a fi de crear un espai web 
específic, en llengua espanyola, per donar suport i oferir eines a tot el professorat 
durant la crisi de la COVID-19. 
 
El Consell hi dóna el vistiplau. 
 
 
Campanya de fundraising COVID-19 
 
La VR Àngels Fitó presenta la proposta d’impulsar una campanya de fundraising entre 
la comunitat UOC per oferir la possibilitat de contribuir econòmicament a minvar la 
manca de material sanitari pel tractament de la Covid-19 mitjançant el recolzament a la 
iniciativa que ha estat endegada per la comunitat “maker”. 
 
El Consell APROVA la proposta. 
 

Liderar el teletreball en temps d’emergència 
 
La VR Fitó presenta la proposta, elaborada per UOC_Corporate, d’oferir un programa 
formatiu gratuït de 10  dies per a recolzar a les empreses i organitzacions clients i 
col·laboradores perquè els seus professionals es dotin de coneixements i eines per fer 
front a un context de crisi com el que s’ha obert amb la pandèmia de la COVID-19, on 
són necessàries noves formes de treball, aprofitant al màxim el potencial que ofereix la 
xarxa. 
 
El Consell ho APROVA. 
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Proposta a presentar a la convocatòria 2020 de distincions 
Jaume Vicens Vives a la qualitat docent universitària 
 
A proposta del VR Carles Sigalés, el Consell ACORDA presentar a la Secretaria del 
Consell Universitari de Catalunya la candidatura de la prof. Sílvia Sivera a la 
convocatòria 2020 de les distincions “Jaume Vicens Vives” a la qualitat docent 
universitària, en l’apartat d’aportacions individuals, pels seus treballs sobre creativitat 
en formació virtual. 
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