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Comunicació dels principals acords adoptats pel  
Consell de Direcció 

 
 

 

 
Sessió del 18 de maig del 2020 
 
Calendari per a la reflexió estratègica post COVID-19  
 
La VR Aymerich presenta la proposta de calendari per a l’elaboració del Pla Estratègic 
2021-2025 post COVID-19. El Consell hi dóna el vistiplau. 
 

Pla d’impuls a la sostenibilitat mediambiental 
 
A proposta de la VR Pastora MArtínez el Consell dóna el vistiplau a la proposta de 
treball -elaborada conjuntament i per iniciativa dels membres electes del Consell 
d’Universitat- a fi d’impulsar la sostenibilitat mediambiental a la UOC. Les accions es 
concretaran en l’elaboració d’un Pla d’Acció de Sostenibilitat Mediambiental, 
l’elaboració del primer Informe de Sostenibilitat Mediambiental i la posada en marxa 
el dia de 5 juny - Dia Internacional del Medi Ambient - de diferents iniciatives de 
comunicació i sensibilització. 
 
Pla pel retorn a l’activitat presencial 
 
A proposta del VG Eduard Bosch, el Consell APROVA  el “Pla de retorn a l’activitat 
presencial (primera fase en el procés de desconfinament COVID-19)”. 
 

Resolució de recurs en l’expedient disciplinari 126/2019 
 
Vist el recurs interposat per l'estudiant interessat contra la Resolució del Vicerector de 
Docència i Aprenentatge de 27 d’abril de 2020, recaiguda en l’expedient disciplinari de 
referència, i un cop analitzades les al·legacions que s’hi formulen, el Consell ACORDA 
la seva estimació parcial. 
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Resolució de recurs en l’expedient disciplinari 6/2020 
 
Vist el recurs interposat per l’estudiant interessat contra la Resolució del Vicerector de 
Docència i Aprenentatge de 27 d’abril de 2020, recaiguda en l’expedient disciplinari de 
referència, i un cop analitzades les al·legacions que s’hi formulen, el Consell ACORDA 
la seva estimació parcial. 
 
Resolució de recurs en l’expedient disciplinari 9/2020 
 
Vist el recurs interposat per l’estudiant interessat contra la Resolució del Vicerector de 
Docència i Aprenentatge de 27 d’abril de 2020, recaiguda en l’expedient disciplinari de 
referència, i un cop analitzades les al·legacions que s’hi formulen, el Consell ACORDA 
la seva estimació parcial. 
 
Resolució de recurs en l’expedient disciplinari 10/2020 
 
Vist el recurs interposat per l’estudiant interessat contra la Resolució del Vicerector de 
Docència i Aprenentatge de 27 d’abril de 2020, recaiguda en l’expedient disciplinari de 
referència, i un cop analitzades les al·legacions que s’hi formulen, el Consell ACORDA 
la seva desestimació. 
 
Resolució de recurs en l’expedient disciplinari 21/2020 
 
Vist el recurs interposat per l’estudiant interessat contra la Resolució del Vicerector de 
Docència i Aprenentatge de 27 d’abril del 2020, recaiguda en l’expedient disciplinari de 
referència, i un cop analitzades les al·legacions que s’hi formulen, el Consell ACORDA 
la seva estimació parcial. 
 
Resolució de recurs en l’expedient disciplinari 27/2020 
 
Vist el recurs interposat per l’estudiant interessat contra la Resolució del Vicerector de 
Docència i Aprenentatge de 27 d’abril de 2020, recaiguda en l’expedient disciplinari de 
referència, i un cop analitzades les al·legacions que s’hi formulen, el Consell ACORDA 
la seva estimació parcial. 
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