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Comunicació dels principals acords adoptats pel  
Consell de Direcció 

 
 
 

 

Sessió del 13 de juny del 2022 
 
Aprovació de normatives vinculades a recerca i innovació 
 
A proposta de la VR Marta Aymerich, el Consell APROVA la revisió de les següents 
normatives relacionades amb la recerca, la innovació i la transferència: 
 

● Normativa sobre l'activitat de R&I en règim de col·laboració i sota contracte. 
● Normativa de propietat intel·lectual i industrial de l'activitat R&I . 
● Normativa de Creació de Spin-off's. 

 
 
Proposta d’aprovació de les Memòries per a la reverificació dels 
Graus de Multimèdia i de Disseny i Creació Digital 
 
A proposta del VR Carles Sigalés, el Consell APROVA les memòries per a la 
reverificació del Grau de Multimèdia i del Grau de Disseny i Creació Digital. 
 
Assignació d’una Beca de col.laboració 
 
En data 12 de maig de 2022, el “Ministerio de Educación y Formación Profesional” va 
dotar la UOC amb una beca col·laboració a la UOC amb l’objectiu que un estudiant 
que estigui finalitzant els estudis de Grau o estigui cursant el primer curs d’un Màster 
Universitari, pugui iniciar-se en les tasques de recerca col·laborant en un dels Estudis 
de la UOC.  
 
El Consell de Direcció de la UOC ACORDA assignar l’esmentada beca als Estudis de 
Psicologia i Ciències de l’Educació. 
 
 
 



 

  

2 
Comunicació d’acords del Consell de Direcció  Juny 2022 

Informe de revisió del Sistema de Gestió de Compliment Penal 
 
El Secretari General, Pere Fabra, recorda que en l’anterior sessió del Consell es va 
veure la Memòria -de data 3 de maig del 2022- de compliment normatiu penal relativa 
a l’any 2021, la qual recull aquelles accions que en matèria de compliment normatiu 
penal es van dur a terme durant aquest any. 
 
Fruit de la revisió de l’esmentada memòria el Consell de Direcció ha elaborat i 
APROVA  el corresponent informe de revisió del Sistema de Gestió de Compliment 
Penal.  
 
Política de seguiment, mesurament, anàlisi i avaluació del 
Sistema de Gestió i Compliment Penal 
 
A proposta del Secretari General, el Consell APROVA la “Política de seguiment, 
mesurament, anàlisi i avaluació del Sistema de Gestió i Compliment Penal de la 
FUOC”. Aquest document es complementa amb allò previst al “Protocol de prevenció i 
detecció de delictes” i al “Document de rols i responsabilitats en el SGCP”.  
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