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Comunicació dels principals acords adoptats pel  
Consell de Direcció 

 
 

 

Sessió del 24 d’octubre del 2022 
 
Proposta d’aprovació dels premis extraordinaris del curs 2021-
2022 
 
A proposta del VR Carles Sigalés i vista la “Normativa per a la concessió de premis 
extraordinaris en els ensenyaments oficials i de doctorat de la UOC”, el Consell 
APROVA la relació d’estudiants graduats durant en el curs 2021-2022 als quals s’atorga 
el premi extraordinari en haver obtingut la millor qualificació dins del seu programa 
d’estudis corresponent. 
 
Acords relatius a la vigent Política de Personal Acadèmic 
 
El VR Carles Sigalés explica que després de diverses reunions s’ha arribat finalment a 
una acord amb el Comitè d’Empresa per a revisar determinats aspectes de la vigent 
Política de Personal Acadèmic i del pacte transitori signat en data 28 de setembre de 
2018.  
 
El Consell APROVA els termes de l’acord perquè es pugui procedir a la seva signatura. 
 
Dissolució de la societat Chatbot Creation Services SL 
 
La VR Àngels Fitó recorda que el Dr. Jordi Cabot, investigador ICREA i grup-líder de 
l’IN3-UOC, va impulsar la creació de l’spin-off Chatbot Creation Services SL, societat en 
la que la UOC té una participació del 2,5% a través d’INVERGY SLU. Atès que el Dr. 
Jordi Cabot, com ja es va informar en anterior Consell, deixarà la UOC el proper mes de 
març i que ha comunicat la seva decisió de desvincular-se d’aquest projecte, i atès que 
cap dels altres socis té interès en mantenir la societat, la VR proposa, iniciar les accions 
que siguin necessàries per a dissoldre i liquidar la societat. 
 
El Consell així ho APROVA. 
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Accions de notorietat a Barcelona i Madrid 
 
La VG Inés Teresa-Palacio presenta i explica la proposta de campanya de notorietat 
adreçada a Barcelona i Madrid.  
 
Després d’un seguit d’intervencions per part dels presents, el Consell ACORDA 
posposar la campanya fins a disposar d’una nova creativitat. 
 
Modificació puntual de la Política de regals 
 
A proposta del SG, Pere Fabra, el Consell APROVA la modificació de l’art. 8 de la 
“Política de regals de la UOC”. 
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