Comunicació dels principals acords adoptats pel
Consell de Direcció

Sessió del 25 de maig del 2020
Nomenament de la Subdirecció de Programes Emergents de
Dret i Ciència Política
A proposta de la Direcció d’Estudis de Dret, el Consell ACORDA el nomenament del
prof. Benjamí Anglès com a Subdirector de Programes Emergents dels Estudis de Dret
i Ciència Política, amb efectes des de l’1 de juny de 2020, en substitució del prof. Xavier
Seuba, en excedència.

Revisió de la política fiscal
A proposta el VG de Finances i Recursos, Eduard Bosch, el Consell APROVA la revisió
del document de política fiscal de la UOC.

Adscripció de l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries
(AQuAS) a la UOC com institut universitari de recerca
Atès l’interès de la UOC i de l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya
(AQuAS) en que aquesta entitat s’adscrigui a la UOC com a institut universitari de
recerca i vista la proposta de Conveni que ha de regular aquesta adscripció, el Consell
de Direcció, amb l’abstenció de la VR Marta Aymerich, ACORDA:
1. Informar favorablement la sol·licitud d’adscripció de l’AQuAs a la UOC com a institut
universitari de recerca de la universitat.
2. Aprovar els termes del Conveni d’adscripció.
3. Elevar aquest acord al Patronat de la FUOC per a la seva aprovació final, si escau, i
realitzar tots els tràmits necessaris davant del departament competent en matèria
d’universitats de la Generalitat de Catalunya perquè autoritzi l’adscripció.
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Termini de conservació de les dades captades durant la
realització de les proves finals virtuals
A proposta del Secretari General i vistos els informes formulats per l’Assessoria Jurídica
i la Delegada de Protecció de Dades en relació al procés de celebració de de les proves
finals virtuals, el Consell ACORDA:
1. Que les dades que hagin estat captades durant la realització de les proves finals
virtuals es conservin durant un termini de 3 mesos, a comptar des de la finalització de
les proves finals virtuals. Transcorregut aquest termini, s’ha de procedir a la seva
destrucció.
2. Que les dades que hagin estat captades durant la realització de les proves finals
virtuals, les quals motivin l’inici d’un expedient disciplinari, es conservin en l’expedient
fins que la sanció imposada hagi prescrit. Transcorregut aquest termini, s’ha de procedir
a la seva destrucció.

Actualització de l’avís legal sobre política de privacitat
A proposta del Secretari General, Pere Fabra, el Consell APROVA la revisió de l’avís
legal sobre la política de privacitat de la universitat.

Nomenament del Comitè d’Avaluació Intern per a l'acreditació
del Grau de Ciències Socials i del Màster Universitari
d'Humanitats: Art, Literatura i Cultura Contemporànies
Havent-se observat que en la redacció final de l’acta del Consell de data 30/3/2020 es
va ometre consignar l’acord adoptat aquell dia i proposat pel VR de Docència i
Aprenentatge, relatiu a la designació i nomenament del Comitè d’Avaluació Intern pel
procés d’acreditació del Grau de Ciències Socials i del Màster Universitari d’Humanitats
- Art, Literatura i Cultura Contemporània-, el Consell ACORDA la modificació de l’acta
referida en el sentit d’incorporar l’aprovació, des de la seva data, de l’esmentat
nomenament, segons la proposta formulada per la Direcció d’Estudis,
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