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Comunicació d’acords del Consell de Direcció  Setembre 2021 

Comunicació dels principals acords adoptats pel  
Consell de Direcció 

 
 
 
 

Sessió del 20 de setembre del 2021 
 
Resultats de l’avaluació de grups de recerca IN3 per part de la 
Comissió Científica i proposta de nou model de finançament dels 
grups de recerca 
 
S’incorpora a la reunió David Megías, Director de l’IN3, que presenta els resultats de 
l’última avaluació de grups de recerca de l’IN3, així com la proposta de revisió de la 
política de finançament dels grups. 
 
Després de diversos comentaris i intervencions per part dels presents, el Consell es té 
per assabentat dels resultats de l’avaluació i APROVA la proposta de nou model de 
finançament. 
 
Adhesió a la “Sao Paulo Declaration On Planetary Health” 
 
A proposta de la VR Pastora Martínez i a instàncies de la Direcció dels Estudis de 
Salut, el Consell ACORDA l’adhesió de la UOC a la declaració de Sao Paulo sobre 
Salut Planetària impulsada per la Universitat de Sao Paulo (Brasil) i l’Aliança de Salut 
Planetaria (PHA). 
 

Nova versió del Pla de Represa post-COVID 
 
A proposta del VG Eduard Bosch, el Consell APROVA la nova versió del “Pla de 
Represa de l’Activitat Presencial” per adaptar-lo a l’últim Pla Sectorial d’Universitats 
aprovat pel Procicat i el Govern. 
 
 
 
 

https://www.sparkblue.org/PHAM2021
https://www.sparkblue.org/PHAM2021
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Adhesió a la “Asociación Conferencia Española de Decanas y 
Decanos de Turismo” i de la “Asociación Conferencia Española 
de Decanas y Decanos de Economía y Empresa”, aprovació 
dels Estatuts i designació de representant. 
 
A proposta de la Direcció d’Estudis d’Economia i Empresa, amb el vistiplau del 
Vicerector de Docència i Aprenentatge, el Consell ACORDA: 
 
1.- L’ADHESIÓ de la UOC a la “Asociación Conferencia Española de Decanas y 
Decanos de Turismo” i a la “Asociación Conferencia Española de Decanas y Decanos 
de Economía y Empresa”. 
 
2.- APROVAR els Estatuts de les esmentades associacions. 
 
3.- DESIGNAR com a representant de la UOC en les mateixes a la persona que 
exerceixi la Direcció dels Estudis d’Economia i Empresa. 
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