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Comunicació d’acords del Consell de Direcció  Maig 2022 

Comunicació dels principals acords adoptats pel  
Consell de Direcció 

 
 

Sessió del 19 de maig del 2022 
 
Preus universitaris 2021-22 
 
S’incorpora a la reunió Gemma Carrera, Vicegerenta de Docència i Estudis, que 
presenta, junt amb el Gerent, 1) els principals canvis que es proposen per part del 
Govern en el Decret de preus públics de les universitats públiques i la UOC pel curs 
2022-23, 2) com afecten al pressupost de la UOC i 3) la proposta de revisió de la part 
dels preus que són competència del Patronat de la FUOC determinar. 
 
El Consell hi dóna el vistiplau. El Gerent ho presentarà al proper plenari del Patronat per  
a la seva aprovació. 
 
Revisió Pressupost post 3+9 
 
El Gerent Antoni Cahner presenta les previsions de pressupost després de la revisió 
posterior al tancament del primer trimestre (3+9). Atesa la disminució de l’ingrés 
constatada en la campanya de febrer, tal com ja es va presentar en anteriors consells, 
les diferents vicegerències ha fet els corresponents reajustaments a les seves previsions 
de despesa. 
 
El Consell se’n té per assabentat i hi dóna el vistiplau. El Gerent ho presentarà també al 
proper plenari del Patronat del dia 26 de maig 2022. 
 

 
Nomenament de direccions de programes 
 
A proposta del VR Carles Sigalés, el Consell ACORDA els següents canvis en les 
Direccions de programa que s’indiquen: 
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Estudi Nom Cognoms MU/MP 
o grau 

Nom Programa / Posició data d’alta data de 
baixa 

EAH Isaac González 
Balletbó 

Grau Sociologia 01/09/2021  

EIMT Josep Cobarsí 
Morales 

DAFC Intel·ligència de Negoci i Big 
Data Analytics 

 15/05/2022 

 
 
Nomenament de la direcció de la Càtedra en Resolució de 
Conflictes, Mediació i Transformació Digital 
 
Vista la proposta de la Direcció dels Estudis de Dret i Ciència Política, amb el vistiplau 
del VR de Docència i Aprenentatge i la VR de Competitivitat i Ocupabilitat, el Consell 
ACORDA el nomenament del professor Xavier Pastor com a Director de la nova 
“Càtedra en Resolució de Conflictes, Mediació i Transformació Digital” en 
col.laboració amb el Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya. 
 
 
Ratificació dels acords del ‘board’ de direcció del Projecte de 
Noves Figures Docents 
 
El VR Carles Sigalés i el VG Emili Rubió presenten i detallen la relació d’acords que 
s’han pres en el marc del ‘board’ de direcció del Projecte de Noves Figures Docents. El 
projecte té com objectiu articular les condicions de la reestructuració de les figures 
docents que la UOC està duent a terme entre els anys 2021 i 2022, fruït de les 
possibilitats que atorga el nou marc normatiu de la LOU (Disposició addicional 29ª).  
 
Després de diversos comentaris i observacions per part dels presents, el Consell 
RATIFICA tots els referits acords. 
 
Revisió del Reglament del Canal de Consultes i Denúncies 
 
A proposta del Secretari General, Pere Fabra, el Consell APROVA la revisió i 
actualització del Reglament del Canal de Consultes i Denúncies de la UOC.  
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