
 

  

1 
Comunicació d’acords del Consell de Direcció  Maig 2022 

Comunicació dels principals acords adoptats pel  
Consell de Direcció 

 
 
 
 
 
Sessió del 30 de maig del 2022 
 
Impacte de la reforma laboral en la R&I 
 
Després d’una breu introducció per part del Gerent Antoni Cahner, s'incorporen a la 
reunió la VG de Recerca, Mònica de Forn, i el Director de l’Àrea de Persones, José 
Miguel de la Dehesa, que presenten l’anàlisi de l’impacte que tenen les recents reformes 
en la legislació laboral (desaparició dels contractes d'obra i servei, limitació de la 
contractació temporal, etc.) en les contractacions en l’àmbit de la R&I, així com la 
proposta de gestió futura dels recursos en aquest àmbit. 
 
Després de diversos comentaris i observacions, el Consell dóna el vistiplau al document 
i a les propostes que s’hi plantegen. 
 
Incorporació de nou professorat als Estudis de Ciències de la 
Salut 
 
S’incorpora a la reunió el Dr. Ramon Gomis, Director dels Estudis de Ciències e la Salut, 
que presenta, un cop tancat el procés de selecció per a la provisió d’una nova posició 
de professorat propi dels esmentats Estudis, la proposta d’incorporació del candidat 
finalista. 
 
Vista la proposta, així com el currículum, experiència i mèrits, el Consell de Direcció 
APROVA la incorporació del Dr. Antoni Valero i Cabré com a  nou professor dels 
Estudis de Ciències de la Salut, en l’àmbit de la Neuropsicologia. 
 
Incorporació de nou professorat als Estudis de Psicologia i 
Ciències de l’Educació 
 
S’incorpora a la reunió la Dra. Teresa Guasch, Directora dels Estudis de Psicologia i 
Ciències de l’Educació, que presenta, un cop tancat el procés de selecció per a la 
provisió d’una nova posició de professorat propi dels esmentats Estudis, la proposta 
d’incorporació de la candidata finalista. 
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Vista la proposta, així com el currículum, experiència i mèrits, el Consell de Direcció 
APROVA la incorporació de la Dra. Paula Morales Hidalgo com a professora dels 
Estudis de Psicologia i Ciències de l’Educació en l’àmbit de la Intervenció en trastorns 
del desenvolupament. 
 
Informe sobre el model d’avaluació on-line de la UOC per a 
presentar a l’AQU 
 
A proposta del VR Carles Sigalés, el Consell APROVA la versió actualitzada de l’informe 
sobre el model d’avaluació on-line de la UOC. 
 
Així mateix, el Consell APROVA la proposta de redacció dels apartats corresponents a 
l'avaluació de les memòries de verificació i modificació que s’inclouran en totes les 
memòries de verificació futures i en les memòries de modificació dels programes ja 
verificats i aprovats, tot plegat en correspondència amb el referit nou model d’avaluació. 
 
Tot el qual serà tramès a l’AQU perquè sigui valorat per la seva Comissió d’Avaluació 
Institucional i de Programes (CAIP).  
 
Revisió del Sistema de Gestió de Riscos Corporatius i de 
Compliment Penal 
 
S’incorpora a la reunió Adriana Antich, responsable de compliment normatiu, que explica 
els antecedents i la situació actual del sistema de gestió de riscos corporatius i de 
compliment penal, així com la proposta d’accions futures, d’acord amb la Memòria anual 
presentada recentment al Comitè de Compliment. 
 
El Consell se’n té per assabentat i dóna el vistiplau a la Memòria de compliment normatiu 
de l’any 2021. El Consell considera que les accions adoptades a l’any 2021 per a 
gestionar els riscos penals i les oportunitats de millora, així com els recursos humans i 
financers assignats al compliment normatiu, han estat adequats i ratifica la necessitat 
d’emprendre les accions correctives identificades en la memòria.  
 
Organització i estat del projecte d’avaluació digital 
 
S’incorporen a la reunió Àngels Novoa i Xavier Baraza que, després d’una breu 
introducció per part del VR Carles Sigalés i del VG Emili Rubió, presenten en detall 
l’organització, objectius, estat actual i properes accions del projecte d’avaluació digital. 
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Després de diferents observacions i comentaris dels presents, el Consell se’n té per 
assabentat i dóna el vistiplau a l’informe. 
 
 
 
Criteris d'assignació de targetes de crèdit corporatives 
 
El VG de Finances i Recursos, Eduard Bosch, presenta el document de “Criteris 
d’assignació de targetes de crèdit corporatives”. 
 
El Consell APROVA la proposta, en el benentès que s’inclourà en la versió final dels 
criteris la possibilitat que, de manera excepcional degudament justificada i sempre amb 
l’autorització prèvia del Gerent, es pugui assignar targeta corporativa a personal diferent 
del recollit en el document. 
 
Criteris d’assignació de pressupost per càterings i àpats 
 
El VG Eduard Bosch presenta també la proposta de nous “Criteris d’assignació de 
pressupost per a càterings i àpats”. 
 
Després de diversos comentaris i observacions, el Consell els APROVA. 
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