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Comunicació dels principals acords adoptats pel 
Consell de Direcció 

 
 
 
Sessió del 19 de desembre de 2022 
 
 
Proposta de candidatura per a investigadora líder de Grup a l’IN3 
 
A proposta de la VR Marta Aymerich i un cop vist l'informe emès per la Comissió de 
selecció en la convocatòria per a la designació de grup-líder del grup de recerca de l’IN3 
“Social and Political Challenges in the Digital Society”, el Consell de Direcció APROVA 
el nomenament de la Dra. Rosa Borge com a investigadora líder del grup esmentat.  
 
 
Normativa sobre la gestió dels recursos alliberats procedents de 
fons internacionals competitius de recerca 
 
A proposta de la VR Marta Aymerich, el Consell APROVA la Normativa de la 
Universitat Oberta de Catalunya sobre la gestió dels recursos alliberats 
procedents de fons internacionals competitius. 
 
 
Modificació de la Política d’Overheads 
 
A proposta de la VR Marta Aymerich i d’acord amb els criteris aprovats pel Consell de 
Direcció el dia 21 de novembre, el Consell APROVA la Política d’Overheads de la UOC 
que substitueix a qualsevol normativa anterior sobre la matèria. 
 
 
Proposta de reverificació de programes oficials pel curs 2024-25 
 
A proposta del VR Carles Sigalés, el Consell ACORDA l’inci del procés de reverificació 
dels següents programes oficials pel curs 2024-25: 
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● GRAU EN SOFTWARE DEVELOPMENT AND TESTING - 180 crèdits- (UOC, 
OUNL i UNED, en el marc del projecte OPEN EU). Substitueix l'actual grau de 
180 crèdits en Aplicacions del Software, per adaptació al RD 822/2021. 

 
● MÀSTER ENGINYERIA INFORMÀTICA (Adaptació al RD 822/2021 a 90 

crèdits) 
 

● MÀSTER EN ENGINYERIA DE TELECOMUNICACIÓ (Adaptació al RD 
822/2021 a 90 crèdits) 

 
● MÀSTER EN GESTIÓ DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS: 

SEGURETAT EN EL TREBALL, HIGIENE INDUSTRIAL, ERGONOMIA I 
PSICOSOCIOLOGIA (Passa a 90 crèdits per adaptar-lo a demandes del 
sector professional) 

 
● MÀSTER UNIVERSITARI EN DRETS HUMANS (Actualització de continguts) 

 
● MÀSTER UNIVERSITARI EN ADVOCACIA I PROCURA (per adaptar-lo a la 

nova normativa del sector). 
 

● MÀSTER UNIVERSITARI EN NUTRICIÓ I SALUT (actualització de continguts 
arran del llançament del grau en Nutrició Humana i Dietètica) 

 
 
Nomenament de Direcció de Programa 
 
A proposta del VR Carles Sigalés, el Consell APROVA el nomenament de la prof. 
Sandra Sanz, com a Directora del programa de Grau d’Informació i Comunicació. 
Acceptació del fons documental del rector Gabriel Ferraté i 
Pascual 
 
El Secretari i el Director de Relacions Institucionals i del Gabinet del Rectorat  informen 
que s’ha arribat a un acord amb el primer rector de la UOC, Dr. Gabriel Ferraté i Pascual, 
per a la donació del seu fons documental a la UOC.  
 
El Consell de Direcció ACORDA l’acceptació de la donació i dóna el vistiplau als termes 
de l’acord elaborats per l’Assessoria Jurídica i Servei d’Arxiu  
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Proposta d’aprovació de l’actualització de la política de seguretat 
i salut 
 
Vista la proposta d’actualització de la “Política de Seguretat i Salut” el Consell 
l’APROVA. 
 
 
Modificació de la Normativa de Drets i Deures  de la UOC per 
adaptar-la a la Llei 3/2022 de Convivència Universitària 
 
A proposta del secretari, el Consell APROVA les modificacions de la Normativa de Drets 
i Deures de la UOC que passa a denominar-se “Normativa de Convivència de la 
UOC”, a fi d’adaptar-la a les previsions de la Llei 3/2022 de Convivència Universitària.  
 
 
Pla de Comunicació 2022-24 
 
Vista la proposta de “Pla de Comunicació per al període 2022-24” presentada pel 
Director de Relacions Institucionals i Gabinet del Rectorat i pel Director de l’Àrea de 
Comunicació, el Consell l’APROVA. 
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