
 

  
 

 

Comunicació dels principals 
acords adoptats pel  
Consell de Direcció 

 

Actuant per delegació del Consell de Govern 
 

 

Sessió del 23 de juliol 2018 
 

 
Projecte de remodelació d’espais i noves formes de treball a la 
UOC 
 
El Vicegerent de Finances i Recursos, Eduard Bosch, explica els antecedents i les 
finalitats del referit projecte, que inicialment es va concebre com una racionalització i 
millora en la utilització dels espais físics, però que progressivament s’ha demostrat que 
implica també una nova forma de treballar a la UOC.  
 
S’incorporen a la reunió tots els membres de l’equip que ha elaborat el projecte: Eloi 
Serra, David Megías, Lluís Rius, Emili Rubió, Josep Prieto, José Miguel de la Dehesa, 
així com els representants de l’empresa consultora 3G Smart Group, que fan una 
presentació del contingut, objectius i abast de la proposta. 
 
El Consell dóna el vistiplau a la proposta i al programa de treball, que s’inicia de manera 
immediata amb una primera actuació, amb caràcter pilot, a la planta 2 de l’edifici de 
22@. 
 

 
Reformulació del projecte SIS - Gestió comercial, acadèmica i 
docent 
 
Emili Rubió informa del contingut i abast del projecte SIS, així com de la situació en què 
es troba a data d’avui el seu desenvolupament.  Explica que per motius diversos -tant 



 

  
 

 

interns com relacionats amb el proveïdor- i en particular degut a la seva complexitat, es 
fa necessària una reformulació del mateix, el contingut de la qual també detalla. 
 
Després de diverses observacions i intervencions per part dels presents, el Consell 
APROVA la proposta de reformulació. 
 

 
Nomenament  
 
A proposta de la VR Marta Aymerich i amb el vistiplau de la direcció dels Estudis de 
Psicologia i Ciències de l’Educació, s’APROVA el nomenament de la professora Eulàlia 
Hernández com a coordinadora de l’àmbit de coneixement “Educació, empoderament i 
participació en salut” dins de l’e-Health Center, amb efectes des del proper dia 1 de 
setembre. 
 

 
Nou impuls al Pla de renovació d’assignatures 
 
El VR Carles Sigalés exposa els antecedents i els diferents estadis pels que s’ha anat 
desenvolupant el projecte d’actualització del model de recursos d’aprenentatge i 
renovació d’assignatures i la necessitat de donar-hi un nou impuls.  
 
S’incorporen a la reunió Lluís Pastor i Toni Espadas, director i director adjunt de l’e-
Learn Center, que presenten i expliquen la proposta d’accions a desenvolupar a partir 
d’ara. 
 
El Consell APROVA la proposta. 
 

 
 

Nomenaments i cessaments de Direccions de Programa 
 
A proposta del VR Carles Sigalés i amb el vistiplau de les direccions dels Estudis 
corresponents, el Consell APROVA  els nomenaments i cessaments en les Direccions 
de Programa que es relacionen a continuació: 
 
 
 
 
 



 

  
 

 

             

Estudi  Nom  Cognoms  MU/
MP o 
grau

Nom Programa data d’alta  data de baixa

DCP  Mirela  Fiori  MU Ciutat i Urbanisme 14/03/2018 

DCP  Daniel  Rajmil 
Bonet 

MP Master of Conflictology 22/06/2018 

DCP  Ismael  Peña  MP Master of Conflictology   21/06/2018

DCP  David  Martinez 
Zorrilla 

MP Master en disseny per a 
la sostenibilitat  

31/07/2018

AIH  David  Martinez 
Robles 

LRU Estudis Asia Oriental 
(2on cicle)

  31/07/2018

CIC  Antoni  Roig Telo  LRU Comunicació Audiovisual 
(2on cicle)

  31/07/2018

CIC  Amalia  Creus  LRU Publicitat i Relacions 
Públiques

  31/07/2018

PCE  Anna  Espasa 
Roca 

LRU Psicopedagogia   31/07/2018

DCP  Albert  Batlle 
Rubio 

LRU Ciències Polítiques   31/07/2018

EIE  Elisabet  Motellón 
Corral 

LRU Ciències del Treball (2n 
cicle)

  31/07/2018

EIE  Fernando  Álvarez 
Gómez 

LRU Administració i direcció 
d'empreses (2n cicle)

  31/07/2018

EIE  M. 
Carmen 

Pacheco 
Bernal 

LRU Investigació i Tècniques 
de Mercat (2n cicle)

  31/07/2018

 
 
Revisió dels processos del Sistema de Garantia Interna de la 
Qualitat (SGIQ) 
 
Un cop revisats i modificats per part de les àrees que en són propietàries i validats per 
la corresponent Direcció d’Àrea, el Consell APROVA la nova versió de diferents 
processos del Sistema de GArantia Interna de la Qualitat. 

 
 

 


