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Comunicació dels principals acords adoptats pel  

Consell de Direcció 
 
 

 
 
Sessió del 7 de setembre del 2020 
 
Seguiment i revisió del pressupost 2020 (6+6) 
 
El gerent Antoni Cahner presenta la revisió del pressupost 2020 corresponent al segon 
trimestre (6+6). 
 
El Consell hi dóna el vistiplau. 
 
Renovació de la direcció del Estudis de Ciències de la 
Informació i la Comunicació 
 
El VR Carles Sigalés informa al Consell que havent transcorregut el termini de cinc 
anys pels que fou nomenat el Dr. Jordi Sánchez Navarro com a director dels Estudis 
de Ciències de la Informació i la Comunicació i vista l’avaluació positiva de la seva 
tasca al davant dels Estudis, d’acord amb  la normativa corresponent, proposa la seva 
renovació per un nou període de cinc anys. 
 
El Consell comparteix la valoració i, en conseqüència, ACORDA renovar el 
nomenament del Dr. Jordi Sánchez Navarro com a director dels Estudis de Ciències 
de la Informació i la Comunicació per un nou període de cinc anys, a partir del 1 
d’octubre de 2020. 
 
Processos d’accés a professorat agregat i catedràtic 
 
A proposta del VR Carles Sigalés, el Consell ACORDA que els propers processos 
d’accés a professorat agregat i catedràtic es convocaran de forma virtual, atesa l’actual 
situació sanitària, tot habilitant els mecanismes perquè en el cas dels processos 
d’accés a càtedra es pugui mantenir el seu caràcter públic. 
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Nomenament de nou professorat als Estudis de Psicologia i 
Ciències de l’Educació 
 
Un cop tancat el corresponent procés de selecció i vistes les valoracions del Comitè de 
Selecció, a proposta de la Direcció dels Estudis de Psicologia i Ciències de l’Educació, 
el Consell APROVA la incorporació  de la Dra. Marta López Rojas  com a nova 
profesora d’aquests Estudis en l’àmbit de coneixement “Educació i TIC”. 
 
Actualització de la política pressupostària 
 
A proposta del VG de Finances i Recursos, el Consell APROVA l’actualització de la 
Política Pressupostària de la UOC. 
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