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Comunicació dels principals acords 
adoptats pel  

Consell de Direcció 
 

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

 
Assoliment d’objectius institucionals 2018 i proposta d’objectius 
2019 
 
El gerent Antoni Cahner  presenta l’informe d’assoliment d’objectius institucionals 
corresponents a l’exercici de 2018 i proposa els objectius per a l’exercici 2019. 
 
El Consell ho APROVA. 

 
Mecanismes de coordinació de la nova estructura organitzativa 
 
El Gerent presenta la proposta dels diferents mecanismes de coordinació per adequar-
los als canvis d’estructura organitzativa derivats de la incorporació de noves 
Vicegerències i de la integració de les diferents línies d’activitat. 
 
El Consell dóna el vistiplau a la proposta, que se sotmetrà a la consideració de la propera 
Comissió Estratègica. 
 

 
Contractació d’un postdoc pel grup de recerca SOM 
 
A proposta del Consell de Direcció de l’IN3, el Consell APROVA la contractació d’un nou 
investigador postdoctoral, per un període de 2 anys, adscrit al grup de recerca SOM 
liderat pel Dr. Jordi Cabot, per a substituir un dels investigadors actuals que ha passat 
a ocupar plaça de professorat als Estudis d’IMT sense haver esgotat el període total pel 
que estava contractat.  
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Nou professorat als Estudis de CIC 
 
Vista la proposta formulada per la corresponent Comissió de selecció, el Consell 
ACORDA la contractació del Dr. Efraín Foglia com a nou professor dels Estudis de 
Ciències de la Informació i la Comunicació, en l’àmbit de coneixement de “Disseny”. 
 

Autoinforme Ciències de la Salut 
 
A proposta del VR Carles Sigalés, el Consell APROVA l’autoinforme elaborat pels 
Estudis de Ciències de la Salut per a l’acreditació del Màster de Neuropsicologia. 
 

Estratègia de Globalització i Cooperació 

 
El Consell APROVA el balanç que presenta la VR Pastora Martínez Samper sobre 
l’estratègia de Globalització i Cooperació des de la seva implantació. 
 

Portafoli del Vicerectorat de Competitivitat i Ocupabilitat 
 
A proposta de la VR Àngels Fitó, el Consell dóna el vistiplau a la definició de funcions i 
àmbits de responsabilitat que corresponen al nou Vicerectorat de Competitivitat i 
Ocupabilitat. 
 

Servei d’intel.ligència competitiva 
 
A proposta del VG Emili Rubió, el Consell dóna el vistiplau a l’estat dels treballs per a la 
creació d’un “Servei d’Intel.ligència Competitiva” (acció 0106 del Pla Estratègic), així 
com a les properes accions a emprendre. 
 
 

Resolució de recurs en l’expedient disciplinari 58/2018  
 
Vist el recurs interposat per la persona interessada contra la Resolució del vicerector de 
Docència i Aprenentatge de 11 de desembre de 2018, recaiguda en l’expedient 
disciplinari de referència, i un cop analitzades les al·legacions que s’hi formulen, el 
Consell ACORDA la seva desestimació. 
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Resolució de recurs en l’expedient disciplinari 95/2018  
 
Vist el recurs interposat per la persona interessada contra la Resolució del vicerector de 
Docència i Aprenentatge de 6 de febrer de 2019, 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 118/2018  
 
Vist el recurs interposat per la persona interessada contra la Resolució del vicerector de 
Docència i Aprenentatge de 21 de febrer de 2019, 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. 

 
Nomenament de representant de la UOC a la Comissió 
d’arxivers de la CRUE 
 
A proposta del Secretari General, Pere Fabra, el Consell ACORDA el nomenament del 
Sr. Jesús Sánchez Tenedor, responsable del Servei d’Arxiu i Gestió Documental de la 
universitat, com a representant de la UOC a la Conferència d’Arxivers de les Universitats 
Espanyoles (Grup de treball permanent integrat a la Conferencia Sectorial de Secretaris 
Generals de la CRUE). 
 
 
 


