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Comunicació dels principals acords 
adoptats pel  

Consell de Direcció 
 

Actuant per delegació del Consell de Govern 
 
 
Sessió del 11 de febrer de 2019 

 
Creació del nou Vicerectorat de Competitivitat i Ocupabilitat i 
nomenament 
 
El rector comunica al Consell de Direcció que d’acord amb l’art. 17 de les Normes 
d’Organització i Funcionament de la universitat proposa la creació d’un nou Vicerectorat 
que s’anomenarà de “Competitivitat i Ocupabilitat” al què li correspondran, com el seu 
nom indica, les funcions de dirigir l’estratègia de la Universitat en l’àmbit de les relacions 
amb el món econòmic i industrial, així com el foment de la transferència, l’empreneduria 
i l’ocupabilitat.  
 
El rector també informa que ha proposat fer-se càrrec d’aquesta responsabilitat a la Dra. 
Àngels Fitó, fins ara directora dels Estudis d’Economia i Empresa, la qual ha acceptat 
el càrrec.  
 
Els membres del Consell se’n tenen per assabentats. 
 
El rector procedirà al corresponent nomenament que tindrà efectes des de la data 
de 12 de febrer de 2019. 
 
 

Nomenament de la Direcció (interina) dels Estudis d’Economia i 
Empresa 
 
El rector proposa seguidament el nomenament de la Dra. Maria Jesús Martínez 
Argüelles com a directora (interina) dels Estudis d’Economia i Empresa en 
substitució de la Dra. Àngels Fitó. 
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El Consell se’n té per assabentat. El rector procedirà al corresponent nomenament, que 
tindrà efectes des de la data de 12 de febrer de 2019.  
 

 
Nova estructura organitzativa  
 
El gerent Antoni Cahner presenta la proposta de canvis en l’estructura organitzativa de 
la Universitat a fi d’adaptar-la al creixement dels últims anys i poder canalitzar i adaptar 
millor l’oferta de la universitat a les necessitats de la societat, tant en formació -en tots 
els seus àmbits i nivells- com en recerca, transferència i innovació. 
 
L’objectiu de la reestructuració és posar al mateix nivell les quatre grans línies d’activitat 
de la Universitat: 1) la formació oficial universitària, 2)  la recerca, transferència i 
innovació, 3) la formació no universitària (UOC X) i 4) la formació a mida (UOC 
Corporate).  
 
Segons al proposta, cadascuna d’aquestes 4 grans línies d’activitat tindrà al capdavant 
una persona amb rang directiu: una Vicegerència de Docència -de nova creació- 
responsable de l’àmbit de la formació universitària reglada; una Vicegerència de 
Recerca, Innovació i Transferència, -també de nova creació- i les direccions ja 
existents de UOC X i de UOC Corporate com a responsables, respectivament, de 
l’extensió universitària i de la formació a mida per a empreses i institucions. 
 
Aquestes direccions i vicegerències tindran la missió d’identificar permanentment les 
noves demandes i necessitats de formació i recerca, i explorar nous partenariats, de la 
mateixa manera que els directors i directores d’Estudis i Centres de recerca tenen també 
la missió d’identificar, des de la seva connexió amb la societat, necessitats i noves 
col.laboracions. 

 
El Consell APROVA la reestructuració proposada. 
 
 

Nomenament de Vicegerències 
 
A fi i efecte d’operativitzar immediatament els canvis referits,  a proposta del gerent, el 
Consell APROVA els següents nomenaments: 
 

● Vicegerent de Docència: Sra. Gemma Carrera, amb efectes des del dia 12 
de febrer de 2019. 
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● Vicegerent de Recerca, Innovació i Transferència: Sra. Mònica de Forn, 
amb efectes des del dia 4 de març de 2019. 

 
 
Nomenament de la subdirecció de recerca als Estudis 
d’Informàtica, Multimèdia i Comunicació 
 
A proposta de la Direcció d’Estudis d’Informàtica, Multimèdia i Comunicació i amb el 
vistiplau de la Vicerectora de Planificació Estratègica i Recerca, el Consell APROVA el 
nomenament del profesor Dr. Ferran Adelantado com a sotsdirector de Recerca 
dels esmentats Estudis, en substitució del Dr. Daniel Riera, amb efectes des del 1 de 
febrer de 2019. 
 
 

Modificació de nous processos del Sistema de Garantia Interna 
de la Qualitat (SGIQ) 
 
A proposta del VG d’Operacions i un cop revisades i validades pels corresponents 
responsables, el Consell APROVA la nova versió de determinats processos del Sistema 
de Garantia Interna de la Qualitat (PS07 i PS14). 
 

 


