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Comunicació dels principals acords adoptats pel  
Consell de Direcció 

 
 
 
 

Sessió del 18 d’octubre del 2021 
 

Creació de la Vicegerència d’Estudis 
 
A proposta del Gerent, el Consell APROVA la creació d’una Vicegerència d’Estudis 
que exercirà les següents funcions: 
 

1. Coordinació de l'equip d'Administracions d'Estudis en co-dependència amb les 
respectives Direccions d'Estudis. 

2. Representació dels Estudis ens els òrgans de gestió. 
3. Coordinació amb el Vicerectorat responsable dels Estudis en tots els àmbits 

d'actuació clau. 
4. Coordinació amb la resta de Vicerectorats en els seus àmbits d'actuació que 

tinguin impacte en els Estudis. 
 
A proposta el Gerent S’ACORDA també que en una primera fase les funcions d’aquesta 
Vicegerència siguin exercides per l’actual Vicegerent de Docència. 
 

Nova posició d’Administració dels Estudis 
 
El VR Sigalés presenta les competències, àmbits d’actuació i dependències de la nova 
posició de les Administracions d’Estudis. 
 
El Consell APROVA la creació d’aquesta nova posició als respectius Estudis. 
 
 
Composició dels Comitès d’Avaluació d’accés a la posició de 
professorat catedràtic i de professorat sènior. 
 
A proposta del VR Carles Sigalés, el Consell APROVA la composició dels Comitès 
d’avaluació per a l’accés a les posicions de professorat catedràtic i de professorat sènior. 
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Nomenament de direccions de l’àmbit de formació continuada  
 
A proposta de la VR Àngels Fitó, el Consell ACORDA el nomenament de diverses 
direccions de programa en els àmbits de coneixement de formació continuada. 
 
 
Actualització de mesures Covid en l’etapa de represa. 
 
El VG Eduard Bosch fa una explicació de les noves mesures a adoptar en l’actual etapa 
de represa de l’activitat d’acord amb les indicacions del PROCICAT, tot tenint present 
també els criteris establerts en el projecte de la “Nova Manera de Treballar” i el fet que 
encara s’estan fent obres als edificis de Can Jaumandreu. S'informarà adequadament a 
tot el personal. 
 
El Consell se’n té per assabentat. 
 
 
Proposta de revisió i ampliació del Sistema de GEstió de la 
Qualitat 
 
A proposta del VG Emili Rubió, el Consell APROVA la revisió i ampliació del Sistema de 
Gestió de la Qualitat i el pla de treball pels anys 2021-2022, a fi i efecte de 

● Garantir la renovació de l’acreditació institucional donant resposta a l’informe de 
certificació del SGIQ 

● Contribuir al desplegament de l’estratègia 2022-2025, tot  incorporant: 
○ La cobertura completa de la docència, amb el portafoli de UOCx 
○ La recerca, inicialment amb la gestió dels projectes 
○ La gestió del talent, abordant els processos de l’àrea de persones 
○ L’estratègia d’ocupabilitat, revisant els processos d’orientació i carrera 

● Assegurar el correcte encaix de canvis d’alt impacte: 
○ Avaluació virtual, començant per les proves finals virtuals 
○ Nou model de PDCs i tutoria 
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