Comunicació dels principals acords adoptats pel
Consell de Direcció

Sessió del 6 d’abril del 2020

Assoliment d’objectius institucionals 2019 i definició dels
objectius de 2020
El gerent Antoni Cahner realitza una presentació sobre l’assoliment dels objectius
institucionals dels 2019.
El Consell hi dóna el vistiplau.
Així mateix, a proposta del gerent, el Consell APROVA la definició dels objectius de
2020 i les modificacions proposades en aquests.

Transferència dels resultats del projecte TeSLA
Al CdC del passat 23 de març de 2020, es va acordar constituir un grup de treball per
recollir i gestionar els interessos manifestats per altres institucions i administracions
educatives en relació a les eines TeSLA i Val-ID, així com analitzar les diverses
alternatives existents per a la transferència dels resultats del Projecte TeSLA.
Vist l’informe presentat pels integrants del grup de treball, el Consell ACORDA seguir
endavant amb el projecte de transferència i oferir una resposta institucional a les
institucions interessades en els termes previstos a l’informe.
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Aprovació de les modificacions de Titulacions Oficials amb
efectes pel curs 2020-2021
Vista la proposta formulada pel Vicerector Carles Sigalés, el Consell APROVA la relació
de modificacions de títols oficials amb efectes 2020-2021 a fi de procedir a la seva
tramitació davant l’AQU i les instàncies corresponents.

Aprovació de la Política de Qualitat
Vista la proposta formulada pel Vicerector Carles Sigalés en el marc del procés de
desenvolupament del Sistema de Garantia Intern de Qualitat, el Consell APROVA la
Política de Qualitat de la universitat.

Modificació de la campanya de “fundraising” i suport a la
comunitat “maker” en el marc de la pandèmia COVID-19
La VR Àngels Fitó informa que, per qüestions legals, no es podrà fer efectiva tal com es
preveia la campanya de “fundraising” presentada al Consell de 30 de març 2020. No
obstant l’anterior, la Vicerectora proposa mantenir les accions de recolzament a la
comunitat “maker”.
En conseqüència, el Consell APROVA la proposta de renunciar a la campanya de
“fundraising” i mantenir les accions de recolzament a la comunitat “maker”, tot
proporcionant informació als nous membres sobre el funcionament i les dinàmiques de
la comunitat i realitzant formació sobre la fabricació en 3D.

Proposta de nomenament d’una direcció d’àrea
Un cop tancat el procés de selecció, el Consell ACORDA el nomenament d’Elisenda
Farràs Bigas com a nova Directora de l’Àrea de Serveis d’Orientació i Carrera
Professional.
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