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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: 

 

Criteris de distribució i utilització dels espais de treball 

El Vicegerent de Finances i Recursos, Eduard Bosch i Eloi Serra, Director de l’Àrea de Serveis Generals, 
expliquen en detall la proposta de criteris.  

El Consell hi dóna el vist-i-plau. 

 

People Review 

El Gerent Antoni Cahner explica el procés que s’ha portat a terme per avaluar els Directors d’Àrea i els 
Directors de Grup Operatiu, i en presenta els resultats. S’avaluen tres aspectes: competències, rendiment i 
potencial, la qual cosa permet classificar les persones avaluades en quatre nivells (A, B, C, D).  

El Consell se’n té per assabentat. 

 

Jornada de Graduació a Colòmbia 

Tal com es va acordar en l’anterior Consell, la VR Pastora Martínez informa dels diferents projectes o 
iniciatives que s’estan portant a terme a Colòmbia. A la vista de la situació global, considera que és poc 
convenient realitzar el proper mes d’octubre la jornada de graduació a Colòmbia, com estava previst. Per 
això proposa posposar-la fins al voltant dels mesos de febrer - març, moment en el que la majoria dels 
projectes ja estaran endegats. I caldrà pensar si és convenient convertir aquesta jornada en una activitat 
periòdica regular.  

El Consell així ho aprova. 

 

Programa STUDY TRYP 

La VR informa que està tot preparat per a la convocatòria del Programa “Study Tryp” d’aquest any –gràcies 
al qual un grup de persones de gestió de la universitat fan una visita d’intercanvi d’experiències 
professionals a alguna altra universitat estrangera. Està previst que tingui lloc els dies 7 i 8 de novembre, a 
la TU Delf. Tota l’agenda està ja preparada i compromesa. Es preparen ara els requeriments i s’estableix un 
Comitè de Selecció per llançar immediatament la convocatòria interna.  

El Consell hi dóna el vist-i-plau. 
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Balanç del període 2013-16 i horitzó 2017-20 del Pla Estratègic  

La VR Marta Aymerich comenta el programa i la metodologia de treball per a la reunió que se celebrarà 
aquest proper divendres 15 de juliol, amb tot l’equip directiu ampliat, per a fer balanç del període 2013-16 
del Pla Estratègic i avançar en la formulació de l’horitzó 2017-20. 

El Consell hi dóna el vist-i-plau. 

 

Informe sobre la situació de les revistes científiques de la UOC 

La VR explica el procés que s’ha seguit per a la revisió de la política institucional respecte a les diverses 
publicacions científiques que s’editen a la universitat. 

S’incorpora a la reunió Ciro Lluega, Director de l’Àrea de Biblioteca, per explicar més en detall aquest 
procés i presentar la situació actual de la publicació de les revistes científiques de la UOC. 

Després de diverses consideracions dels assistents, s’acorda donar el vist-i-plau a l’informe i continuar amb 
la política de publicació fins ara desenvolupada, en el benentès que –d’acord amb aquesta mateixa política- 
regularment es revisarà l’oportunitat i conveniència de la continuïtat de cadascuna de les publicacions.   
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