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Comunicació dels principals acords adoptats pel  
Consell de Direcció 

 
 
 
Sessió del 25 d’abril del 2022 

 
Seguiment del pressupost 2022, primer trimestre (3+9) 
 
El Gerent Antoni Cahner presenta el seguiment del pressupost un cop tancat el primer 
trimestre i a la vista dels resultats de l’última campanya de matriculació (corresponent al 
2n. semestre curs 21-22). 
 
El Consell se’n té per assabentat i dóna el vistiplau a la revisió. 
 
Candidatures per als premis Dona-TIC 2022 
 
El VR Sigalés explica que s'han convocat els Premis DonaTIC 2022 que tenen com 
objectiu distingir el paper de la dona en el món professional, empresarial i acadèmic de 
l'àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) i divulgar referents entre 
la societat per promoure les vocacions en ciència, tecnologia, enginyeria i matemàtiques 
(CTEM) i fomentar la presència femenina en les carreres tecnològiques i les enginyeries. 
 
Els Premis tenen un caràcter honorífic, sense dotació econòmica. Les candidatures 
premiades reben el reconeixement públic per la seva feina, activitat o projecte presentat. 
 
A la vista de les propostes suggerides des de les diferents Àrees i Estudis, el VR proposa 
i el Consell APROVA presentar les següents candidatures als referits premis: 
 
-  En la categoria "4. Acadèmica/Investigadora: dona que es dedica a la formació i/o 
recerca en l'àmbit de les TIC i té una titulació universitària en l'àmbit de les TIC.":  
Eugènia Santamaria, professora els Estudis d’Informàtica, Multimèdia i Comunicació, 
 
- En la categoria "3. Categoria Professional: dona que treballa per a una empresa, 
organització o pel seu compte, que es dedica a l'àmbit de les TIC i té una titulació 
universitària en l'àmbit de les TIC": Clara Beleña, actual responsable de seguretat de la 
universitat. 
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Ampliació del Comitè de Qualitat 
 
A proposta del VR Carles Sigalés, el Consell APROVA la incorporació del Vicegerent 
d’Operacions al Comitè de Qualitat. 

 
Adhesió a la “Xarxa d’Universitats per la Diversitat” 
 
A proposta de la VR Pastora Martínez, el Consell APROVA l’adhesió a la “Xarxa 
d’universitats per a la diversitat”, recentment constituïda en la reunió mantinguda a la 
Universitat de València entre representants de 25 universitats. La xarxa treballarà per 
garantir que les universitats siguin espais respectuosos amb la diversitat sexual i de 
gènere, de procedència, cultural o de creences.  
 
Suport a la sol.licitud d‘ampliació del Parc Natural dels Ports 
 
El Director del Gabinet del Rectorat, Josep Maria Oliveras, explica que diverses entitats 
de preservació de la natura de la Ribera d'Ebre, amb altres persones de la comarca de 
la Terra Alta, estan treballant des del 2021 en  la difusió d’una iniciativa impulsada el 
2020 pel GEPEC per a l’ampliació del Parc Natural dels Ports fins arribar a la Ribera 
d'Ebre, única comarca de les terres de l'Ebre que no té zona de parc natural de la 
Generalitat. Els impulsors s’han adreçat a la UOC demanant l’adhesió i el suport de la 
universitat a la iniciativa. 
 
El Consell de Direcció ACORDA donar suport a l’esmentada iniciativa i comunicar-ho 
als organitzadors. 
 
 
Nomenament de representant al Pacte Industrial de la Regió 
Metropolitana de Barcelona 
 
El Consell ACORDA el nomenament de la VR Àngels Fitó com a representant de la 
UOC en l’Associació del Pacte Industrial de la Regió Metropolitana de Barcelona. 
 
Actualització del Protocol de Gestió de Crisis 
 
S’incorporen a al reunió Lluís Rius, Director de l’Àrea de Comunicació, i Arnau Cillero, 
Director de Comunicació Corporativa, que expliquen la proposta de revisió del “Protocol 
de gestió de crisis”. 
 
Després de diversos comentaris i observacions dels presents, el Consell APROVA el 
protocol que substitueix qualsevol altre aprovat anteriorment. 
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