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Comunicació dels principals acords adoptats pel  
Consell de Direcció 

 

 

 
 

Sessió del 14 de març del 2022 
 
Assoliment d’objectius generals any 2021 i proposta 2022 
 
El gerent Antoni Cahner presenta i explica els càlculs relatius a l’assoliment dels 
objectius generals de l’any 2021 que, amb una xifra final d’assoliment del 98,43 %, és 
l’indicador que es tindrà en compte per a la determinació de la retribució variable. I 
presenta també, en el mateix document, la proposta d’indicadors per als objectius de 
l’any 2022. 
 
El Consell APROVA les dues propostes. S’informarà també a les properes Comissions 
Acadèmiques i de Gestió. 
 
Nomenament de Comissió Acadèmica de Doctorat 
 
A proposta de la VR Aymerich, el Consell APROVA el nomenament de la Comissió 
Acadèmica del nou programa de doctorat en “Dret, Política i Economia”, que estarà 
composta de les següents persones: 
 

● Dr. Josep M. Tamarit Sumalla 
● Dra. Ana M. Delgado García 
● Dra. Esther Vilalta Nicuesa 
● Dr. Joan Balcells Padullés 
● Dr. Miguel Ángel Elizalde Carranza  
● Dr. Josep Lladós Masllorens  
●  
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Proposta d'assignació de places per a creixement de professorat 
durant l’any 2022  
 
El VR Sigalés explica que, d’acord al previst en el pressupost de l’any 2022, durant 
aquest any es poden incorporar vuit (8) places de nou professorat al col.lectiu acadèmic 
de la universitat.  En conseqüència, un cop analitzada la càrrega docent i necessitats de 
cada Estudi, es proposa distribuir les indicades posicions de la següent manera: 

● Estudis d’Informació i Comunicació: 2 places 
● Estudis d’Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació: 2 places 
● Estudis de Salut: 1 plaça 
● Estudis d’Economia i Empresa: 1 plaça 
● Estudis d’Arts i Humanitats: 1 plaça 
● Estudis de Psicologia i Ciències de l’Educació: 1 plaça 

 
El Consell APROVA la proposta, en el benentès que, per qüestions d’equilibri 
pressupostari, quatre places es convocaran immediatament, mentre que les altres 
quatre es convocaran a la segona meitat de l’any.   
 
 
Normativa d’acreditació de coneixement lingüístic del 
professorat de la UOC 
 
A proposta del VR Carles Sigalés i de conformitat al que disposa el Decret 128/2010, de 
10 d'octubre, el Consell APROVA la normativa d’acreditació de coneixement lingüístic. 
 

 
Aprovació de la nova oferta del Màster Universitari de Formació 
del Professorat de Secundària, pel curs 23-24. 
 
A proposta del VR Carles Sigalés i d’acord amb les converses mantingudes amb la 
Direcció General d’Universitats,  el Consell APROVA iniciar els tràmits per la verificació 
i posterior oferta, a partir del curs 2023-24, de sis especialitats del Màster Universitari 
de Formació de Professorat de Secundària.  
 
Incorporació de nou professorat als Estudis d’Informàtica, 
Multimèdia i Telecomunicació 
 
El Director dels Estudis d'Informàtica, Multimèdia i Comunicació, Daniel Riera, presenta, 
un cop tancat el procés de selecció corresponent, la proposta d’incorporació de nou 
professorat als esmentats Estudis. 
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Vista i valorada la proposta, el Consell ACORDA el nomenament de la Dra. Núria 
Pérez-Alvarez com a professora dels Estudis d’Informàtica, Multimèdia i Comunicació 
en l’àmbit de coneixement d’Estadística. 
 
Ucraïna: Situació de la comunitat UOC i propostes de treball 
 
S’incorporen a la reunió Gemma Xarles i Guida Fullana que presenten una reflexió sobre 
les possibilitats de la universitat per a desenvolupar accions d’ajuda enfront de la crisi 
originada per la invasió d’Ucraïna per part de Rússia, tot prenent com a base les 
experiències ja acumulades des de 2015 amb la crisi dels refugiats de Síria.  
 
El Consell se’n té per assabentat i ACORDA que es concretin les diferents propostes 
plantejades en el document i es faci amb un estudi del seu possible cost, a fi de tornar-
ho a sotmetre al Consell de Direcció -i si escau, al Patronat- per a la seva aprovació. 
 
 
Proposta de creació d’una nova Càtedra 
 
S’incorpora a la reunió Raquel Xalabarder, Directora dels Estudis de Dret i Ciència 
Política, que explica la proposta de constitució d’una Càtedra UOC en «Resolució de 
conflictes, mediació i transformació digital» conjuntament i amb el suport del “Centre 
de Mediació de Catalunya”, depenent del Departament de Justícia. 
 
El Consell APROVA la proposta a fi que es puguin iniciar els tràmits per a la signatura 
del Conveni, d’acord amb el que preveu l’actual Reglament de Càtedres. 
 


	Comunicació dels principals acords adoptats pel
	Consell de Direcció
	Sessió del 14 de març del 2022
	Assoliment d’objectius generals any 2021 i proposta 2022
	Nomenament de Comissió Acadèmica de Doctorat
	Proposta d'assignació de places per a creixement de professorat durant l’any 2022
	Normativa d’acreditació de coneixement lingüístic del professorat de la UOC
	Aprovació de la nova oferta del Màster Universitari de Formació del Professorat de Secundària, pel curs 23-24.
	Incorporació de nou professorat als Estudis d’Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació
	Ucraïna: Situació de la comunitat UOC i propostes de treball
	Proposta de creació d’una nova Càtedra

