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Comunicació dels principals acords adoptats pel  

Consell de Direcció 
 

 

 
 
Sessió del 23 de març del 2020 
 

Proposta de concessió del Doctorat “Honoris Causa” a la Dra. 
Wendy Hall 
 
Vista la proposta formal dels Estudis d’Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació per a 
l’atorgament del doctorat “Honoris Causa” a la prof. Wendy Hall; vist el Reglament 
d’Honors i Distincions de la UOC i examinada i avaluada la documentació aportada, el 
Consell de Direcció ACORDA nomenar Doctora Honoris Causa de la Universitat 
Oberta de Catalunya la professora Dra. Wendy Hall, pels mèrits que són de veure en 
l’esmentada proposta.  
 
Proposta de criteris per a la negociació del Conveni-Programa 
2021-2024 
 
El gerent Antoni Cahner presenta la versió final dels criteris a presentar per part de la 
UOC en la proposta del nou Conveni-Programa 2021-2024 amb la Generalitat de 
Catalunya. 
 
El Consell hi dóna el vistiplau. 

Revisió de determinats processos en el marc del SGIQ 
 
A proposta del VR Carles Sigalés, el Consell APROVA la revisió i modificació de 15 
processos corresponents al desplegament del Sistema de Garantia Interna de la 
Qualitat (SGIQ).  
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Ampliació de beques SENESCYT 
 
A proposta de la VR Pastora Martínez i atès l'interès manifestat per SENESCYT-
Equador per incrementar el nombre actual de beques que s’atorguen en el programa 
de col.laboració amb l’esmentada institució, el Consell ACORDA duplicar-lo, tot 
passant de 100 a 200 beques.  
 
 
Aprovació de diverses polítiques d’actuació 
 
Vista la proposta formulada per les direccions d’àrea corresponents, el Consell 
APROVA les següents polítiques d’actuació en els àmbits de referència, en el marc del 
procés de desenvolupament del Sistema de Garantia Intern de Qualitat: 
 

- Política de Selecció  
- Política de Formació 
- Política de rols i responsabilitats en l’aprovació de normatives internes. 

 
Cancel·lació d’activitats previstes 
 
El Director de Relacions Institucionals, Josep Maria Oliveras, informa de l’estat de les 
activitats institucionals previstes per als propers mesos i proposa que atesa l’actual 
situació de crisi sanitària deguda a la pandèmia COVID-19 es cancel.lin totes les 
activitats que estaven previstes fins a 30 de maig 2020 i, a partir d’aquest moment, 
valorar si cal ampliar aquest termini.  
 
El Consell així ho ACORDA. Es comunicarà a tota la institució. 
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