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Comunicació dels principals acords adoptats pel  
Consell de Direcció 

 
 
 
Sessió del 25 de juliol del 2022 
 
Modificació puntual de la política de personal acadèmic 
 
A proposta del VR Carles Sigalés, el Consell APROVA la següent incorporació a 
l’articulat de la “Política de Personal Acadèmic”: 
 

“4. Accés i carrera professional 
4.1. Selecció del professorat 
Per a la incorporació de professorat propi amb contracte indefinit, caldrà complir com a 
mínim els següents requisits: 
1. Tenir la titulació de doctor 
2. En cas que la titulació de doctor sigui de la Universitat Oberta de Catalunya, la persona  
candidata ha d'haver estat desvinculada contractualment de la UOC per un període 
mínim de dos anys, amb posterioritat a la data d'obtenció del doctorat.” 
 

Nomenament de Direccions de Programa 
 
A proposta del VR Carles Sigalés, el Consell APROVA el nomenament -i les baixes 
corresponents-, de les següents persones en les Direccions de Programes que 
s’indiquen: 
 
  
Estudi Nom Cognoms MU/MP 

o grau 
Nom Programa / Posició data d’alta data del 

baixa 

EPCE Jordi Planella 
Ribera 

SDE Sotsdirecció de programes 
emergents 

01/09/2022  

EPCE Adrián Montesano 
del Campo 

SDE Sotsdirecció de programes 
emergents 

 31/08/2022 

EPCE Ferran Marsà 
Sambola 

MU Psicologia infantil i juvenil 01/09/2022  

EPCE Alba Pérez 
González 

MU Psicologia infantil i juvenil  31/08/2022 
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Política de guàrdies tecnològiques 7x24 
 
Després d’una breu introducció per part del VG d’Operacions i el VG de Finances i 
Recursos, s’incorporen a la reunió José Miguel de la Dehesa i Vanesa Martin que 
presenten la proposta de política de guàrdies tecnològiques. L’objectiu és poder donar 
millor resposta a les necessitats de disponibilitat del col·lectiu responsable de la 
vigilància dels sistemes informàtics fora de l’horari de treball normal en cas que sigui 
necessari per a la bona prestació del servei. 
 
El Consell ho APROVA. 
 
Modificació de la normativa acadèmica 
 
A proposta del Secretari General i del Vicerectorat de Docència i Aprenentatge, el 
Consell APROVA la modificació de determinats articles de la “Normativa Acadèmica de 
la UOC aplicable als estudis EEES” en els termes que es detallen en el document adjunt 
a l’acta. 
 
Modificació de la normativa econòmica 
 
A proposta del Secretari General, el Consell APROVA la modificació de determinats 
articles de la “Normativa Econòmica de la UOC” en els termes que es detallen en el 
document adjunt a l’acta. 
 
Visualització de les qualificacions d’Avaluació Contínua en el 
marc de la primera fase d’implantació del projecte LMS (Learning 
Management System) 
 
A proposta del Vicerectorat de Docència i Aprenentatge, el Consell APROVA mesures 
provisionals respecte a la visualització de les qualificacions d’avaluació continuada 
durant el procés d’implantació del nou LMS (“CANVAS”). 
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