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Comunicació dels principals acords adoptats pel  
Consell de Direcció 

 
 
 
Sessió del 21 de febrer del 2022 
 
Liquidació i tancament de comptes de l’exercici 2021 
 
El Gerent Antoni Cahner presenta la liquidació -pendent d’auditoria- del pressupost de 
l’exercici de l’any 2021 de la FUOC i de UOC-Corporate SLU. Un cop tancada l’auditoria, 
s’elevarà al Patronat, junt amb els comptes anuals, per a la seva aprovació. 
 
El Consell se’n té per assabentat. 
 
 
Informe anual en relació al segell HRS4R 
 
La VR de Planificació Estratègica i Recerca, Marta Aymerich, junt amb la VG de 
Recerca, Mònica de Forn i el Director de l’Àrea de Persones, José Miguel de la Dehesa, 
presenten l’informe de les actuacions realitzades durant l'últim any relacionades amb la 
implementació i seguiment del segell HRS4R (Estratègia de Recursos Humans per a 
Investigadors). 
 
El Consell se’n té per assabentat i dóna el vistiplau a l’informe. 
 
 
Programació i ordenació acadèmica 
 
A proposta del VR Carles Sigalés, el Consell ACORDA: 
 
1.- Autoritzar la modificació, amb efectes pel curs 2022-23, del nombre de places en el 
Màster Universitari en Psicopedagogia de 400 fins a un màxim 500 places. 
 
2.- Autoritzar la modificació, amb efectes pel curs 2022-23, del nombre de places en el 
Grau de Dret  de 1500 fins a un màxim 1800 places. 
 
Correspondrà al VRDA concretar davant la DGU la sol·licitud de places per a cada curs 
acadèmic, dins dels màxims indicats.  
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3.- Aprovar la memòria d’extinció dels següents programes que inicien la seva extinció 
el curs 2022-2023: 

- Grau en Ciències Socials 
- Grau en Gestió i Administració Pública UOC-UB 

 
4.- Iniciar la tramitació corresponent perquè els programes “Doctorat en Educació i TIC” 
i “Doctorat en Humanitats i Comunicació” quedin degudament adscrits a l’Escola de 
Doctorat. 
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