
 

  

 

1 
Comunicació d’acords del Consell de Direcció  Novembre  2019 

Comunicació dels principals acords 
adoptats pel  

Consell de Direcció 
 

Actuant per delegació del Consell de Govern 
 
 

Sessió del 18 de novembre del 2019 
 
Convocatòria ERASMUS+ 
 
A proposta del VR Carles Sigalés, el Consell APROVA les bases de la Convocatòria de 
mobilitat per estudiants del programa ERASMUS+ general pel Curs 2020-2021, així com 
dels consorcis en els que participa la UOC. 
 

Incorporació de nou professorat als Estudis de Psicologia i 
Ciències de l’Educació 
 
A proposta de la Direcció d’Estudis i un cop efectuat per part de la corresponent 
Comissió de Selecció el procés d’avaluació i entrevistes entre les candidatures finalistes,  
el Consell APROVA la incorporació del Dr. Joan Carles Medina Alcaraz com a nou 
professor dels Estudis de Psicologia i Ciències de l’Educació, en l’àmbit de coneixement 
de “Personalitat, Avaluació i Tractament Psicològic”. 
  

Nomenament de Direccions de Programa 
 
A proposta del VR Carles Sigalés, el Consell APROVA el nomenament i cessament de  
de les següents persones en les direccions de programes que s’indiquen:  
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     Alta Baixa 
Estu
di 

Nom Cognoms MU/MP 
o Grau

Nom Programa data 
d’efectes  

data 
d’efectes  

PCE Anna Espasa Roca PG Avaluació per 
competències 

 31/10/2019 

CIC Gemma San Cornelio MU Disseny, identitat visual i 
branding 

01/10/2019  

CS Julio Villalobos 
Hidalgo 

MP Direcció d'hospitals  30/11/2019 

CS Xavier Medina 
Luque 

MP Food systems, culture 
and society 

 30/11/2019 

CS Julio Villalobos 
Hidalgo 

MP Gestió Clínica  30/11/2019 

PCE Jordi Planella 
Ribera 

MU Anàlisi i transformació de 
l'acció social i educativa 

01/10/2019  

 
 

Adhesió de la UOC a la declaració “Prou barreres al talent a 
Barcelona” 
 
A proposta de la VR Marta Aymerich el Consell APROVA adherir-se a la declaració 
“Prou barreres al talent a Barcelona” impulsada per l’AGAUR. 
 

Objectius institucionals 2020 
 
A proposta de la VR Aymerich el Consell APROVA la distribució dels objectius 
institucionals per a l’any 2020. 

 
Incorporació de la UOC al consell de l’SciTech-DiploHub 
 
A proposta de la VR Marta Aymerich el Consell APROVA la incorporació de la UOC 
al’entitat SciTech-DiploHub, organització sense finalitat de lucre constituïda per centres 
de recerca, universitats, empreses i entitats públiques i privades que treballen per a 
posicionar Barcelona i el seu ecosistema de coneixement i innovació com a centre global 
per a la diplomàcia científica. 
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Actualització de la normativa del Servei de Biblioteca 
 
A proposta del Secretari general, el Consell ACORDA  modificar diversos articles de la 
normativa del Servei de Biblioteca 
 


