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Comunicació d’acords del Consell 
de Direcció 

Actuant per delegació del Consell de Govern 
Sessió del 10 de juliol de 2017 

 

 
 

Consolidació de professorat  
 
El VR Carles Sigalés presenta la proposta de consolidació del professorat 
següent: 
 

● Sr. Jordi Casas Roma, Estudis d’Informàtica, Multimèdia i Comunicació.  
● Sra. Elsa Santamaria López, Estudis de Psicologia. 

 
El Consell ho APROVA. 
 
Proposta d’incorporació de nou professorat dels Estudis d’Arts i 
Humanitats 
 
S’incorpora a la reunió el director dels Estudis d’Arts i Humanitats, Joan Fuster, 
que presenta la proposta d’incorporació de nou professorat per ocupar dues 
posicions en l’àmbit de coneixement d’Arts, un cop efectuat per part de la 
corresponent Comissió de Selecció el procés d’avaluació i entrevistes entre les 
candidatures finalistes.  
 
Les candidates proposades per la Comissió són: 
 

● Dra. Aida Sánchez de Serdio 
● Dra. María Íñigo Clavo 

 
El Consell APROVA la proposta. 
 
Convocatòria d’avaluació acadèmica del professorat (Programa 
DOCENTIA). 
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El VR Carles Sigalés informa que, un cop atorgat el vistiplau per part de l’AQU, 
es pot  iniciar el procés de la convocatòria 2017 per a l’avaluació acadèmica del 
professorat, pel que fa als trams corresponents a l’activitat docent, en base al 
nou manual d’avaluació; i presenta el calendari de la convocatòria.  
 
El Consell APROVA obrir la convocatòria, així com el calendari del procés. 
 
 
Proposta d’incorporació de nou professorat dels Estudis 
d’Economia i Empresa  
 
La directora dels Estudis d’Economia i Empresa, Àngels Fitó, presenta la 
proposta d’incorporació de nou professorat per ocupar una posició en l’àmbit de 
coneixement de Logística, un cop efectuat per part de la corresponent Comissió 
de Selecció el procés d’avaluació i entrevistes entre les candidatures finalistes. 
 
El candidat proposat per la Comissió és  
 

● Dr. Eduard J. Álvarez-Palau 
 
El Consell APROVA la proposta. 
 
 
Comissió científica IN3 
 
La VR Marta Aymerich presenta la relació de membres que es proposen per a 
formar part del Comitè Científic de l’IN3 (Scientific Advisory Board-IN3), així com 
la proposta que la presidència recaigui en el Dr. Maxi San Miguel, Catedràtic de 
Física a la Universitat de les Illes Balears. 
 
El Consell APROVA la composició del Comitè i la seva presidència.  
 
 

Proposta de nomenament dels representants de la UOC al grup 
de treball sobre polítiques de gènere, de la Comissió Sectorial 
CRUE-Sostenibilitat 
 
Atès que per part de la Comissió Sectorial de la CRUE sobre Sostenibilitat s’ha 
demanat que es nomenin dues persones per al grup de treball sobre polítiques 
de gènere, el Consell ACORDA que la representació correspongui a la VR 
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Pastora Martínez, com a responsable política i al Sr. Sergi Fàbregues, com a 
tècnic de l’àmbit. 
 
 
Adhesió al “Pacte per a la Reforma Horària” 
 
Vistes les conclusions de la Iniciativa per a la Reforma Horària, avalada pel 
Parlament de Catalunya i pel Govern de la Generalitat, que culminarà amb la 
propera signatura formal del “Pacte per a la Reforma Horària” i atesa la invitació 
que els promotors de la iniciativa han adreçat a la UOC, el Consell ACORDA 
adherir-se a l’esmentat Pacte i notificar-ho als seus impulsors. 
  
 
 
 
 
Pere Fabra Abat 
Secretari General 

Universitat Oberta de Catalunya 


