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Us comunico que el Consell de Direcció, actuant per delegació del Consell de Govern d’acord amb el que 
estableixen l’article 13 de les Normes d’organització i funcionament (Acord GOV 47/2015, de 31 de març) i 
l’article 4 del Reglament del Consell de Govern, ha tractat els temes i ha pres els acords que es descriuen a 
continuació: 

 

Decret de preus 

El gerent Antoni Cahner explica que a l’última reunió de la Comissió Permanent del Patronat es va acordar 
proposar a la Secretaria d’Universitats que en el pròxim decret de preus es prevegi una revisió del sistema 
de preus dels programes de grau i màster que ofereix la UOC, a fi de seguir un esquema de forquilles de 
preus més proper al de la resta d’universitats públiques. S’incorpora a la reunió Daniel Téllez per presentar 
en detall la proposta. 

El Consell acorda donar el vistiplau a la proposta i iniciar els contactes amb la DGU-SUR per a negociar els 
canvis esmentats en el pròxim decret de preus. 

 

Enquesta de clima 

El gerent informa que s’ha tancat el període per a participar en l’enquesta de clima i ofereix les dades de 
participació, que tant en l’àmbit de gestió com en l’acadèmic han estat per sobre del 70%, xifres que es 
consideren molt satisfactòries. Un cop es disposi de les dades degudament analitzades es portaran al 
Consell i es presentaran a la Comissió Estratègica i a la comunitat. 

El Consell se’n té per assabentat. 

 

Convocatòria 2016 de les distincions Jaume Vicens Vives a la qualitat docent 
universitària 

Vista la convocatòria esmentada, convocada per la Secretaria d’Universitats i Recerca a través del Consell 
Interuniversitari de Catalunya, el vicerector Carles Sigalés proposa que per part de la UOC es presentin les 
candidatures següents: 

Candidatura col·lectiva:  

Estudis de Dret i Ciència Política, pel conjunt d’accions posades en pràctica per a millorar la retenció 
dels estudiants i disminuir els índexs d’abandonament. 

Candidatures individuals:  

Prof. Ismael Peña 

Prof. Montserrat Guitert 

 
El Consell ho acorda. 
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Governança de la recerca i modificació de comissions 

La vicerectora Marta Aymerich presenta l’última versió del document Governança de la recerca i la 
innovació a la UOC i els plans de recerca (amb objectius, accions i resultats) presentats per cadascun dels 

estudis i que seran comentats i discutits a la pròxima reunió de la Comissió Acadèmica. 

Atesos el contingut de l’esmentat document de governança i les funcions tant dels estudis com de l’eLearn 
Center i l’IN3, es proposa eliminar la Comissió d’Innovació i reconvertir l’actual Comissió de Recerca en 
Comissió de Recerca i Innovació, amb la incorporació dels directors d’estudis com a nous membres 
d’aquesta comissió. 

El Consell ho aprova.  

 

UOC-Research Week 

La vicerectora Marta Aymerich actualitza la informació de la pròxima UOC-Research Week, que es farà del 
18 al 22 d’abril de 2016, i en presenta el programa. 

El Consell se’n té per assabentat. 

 

Resolució de la convocatòria UOC 2016 d’estades de recerca postdoctorals 

La vicerectora Marta Aymerich informa que s’han presentat 47 candidats (22 de l’Estat espanyol, 21 d’altres 
països europeus i 4 d’extracomunitaris) de 25 grups de recerca (més 2 sol·licituds individuals). Després del 
procés de selecció, es proposen els tres candidats següents com a beneficiaris dels ajuts: 

- Sra. Konstantina Bania. Grup INTERDRET-DDI 
- Sr. Borja Martínez Huerta. Grup WiNe-IN3 
- Sr. Manuel Chica Serrano. Grup ICSO-IN3 

El Consell aprova la proposta. 

 

Constitució de dues noves càtedres: 

La vicerectora Aymerich també informa de la propera signatura dels convenis per a la constitució de dues 
càtedres noves.  

Per una banda, la Càtedra UOC-BSA Sabina Lloreda sobre Innovació i Tecnologies de la Informació i la 
Comunicació en Salut, amb una aportació econòmica de 150.000 € (impostos no inclosos) per a un període 
inicial de dos anys, però amb voluntat de permanència. La direcció de la Càtedra correspondrà al prof. 
Francisco Lupiáñez. 

Per altra banda, la Càtedra IBM-CAIXABANK de Ciberseguretat, amb una aportació anual de 30.000 € 
(15.000 € cada empresa patrocinadora). La direcció de la Càtedra correspondrà a la prof. Helena Rifà. 

El Consell se’n té per assabentat. 

 

Programa de Filantropia 

Josep Maria Oliveras, director de Relacions Institucionals i Gabinet del Rectorat, juntament amb Jaume 
Moregó i Josep Maria Clotas, presenten la proposta del programa de Filantropia de la UOC. 

El Consell l’aprova. 
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Punt d’informació de la UOC a Benicarló 

El director del Gabinet, Josep Maria Oliveras, informa que demà s’inaugurarà i es posarà en funcionament el 
punt UOC d’informació de Benicarló, com a part de l’estratègia d’implantació territorial a la Comunitat 
Valenciana (segona comunitat en nombre d’estudiants després de Catalunya). El punt de Benicarló 
s’afegeix a les seus de València i Vila-real i al punt de Sueca, ja existents. Durant l’any 2016 hi ha previst 
obrir un nou punt UOC a Gandia. I els passos següents seran iniciar contactes a la província d’Alacant per a 
obrir un o dos punts d’acord amb la demografia i les oportunitats. I destaca que els punts UOC són a cost 
zero. 

El Consell se’n té per assabentat. 

 

Memòria de responsabilitat social 2014-2015 

El secretari Pere Fabra informa que l’equip de treball encarregat de redactar la Memòria de responsabilitat 
social corresponent al curs 2014-2015 de la UOC ja ha tancat una proposta final de document, la qual se 
sotmet a la consideració del Consell. 

El Consell l’aprova. 

 

 

 

 

 
Pere Fabra Abat 

Secretari general 

Universitat Oberta de Catalunya 


