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Comunicació dels principals acords 
adoptats pel  

Consell de Direcció 
 

Actuant per delegació del Consell de Govern 
 
 

Sessió del 17 de juny del 2019 
 

Projecte FEDER 22@ 
 
El Consell dóna el vistiplau a la proposta final que sota el títol FEDER 22@ presenta la 
UOC a la Convocatòria de la Generalitat de cofinançament FEDER per a la realització 
de projectes singulars institucionals 2019. 

 
Actuacions en relació a l’Estatut del personal investigador 
predoctoral en formació 
 
Vist el contingut del Reial Decret 103/2019 que aprova l’Estatut del Personal 
Investigador Predoctoral en Formació, i un cop analitzat el seu impacte a nivell 
pressupostari, el Consell APROVA els criteris d’aplicació a la UOC, en el benentès que 
es portaran a terme a partir de juliol i amb efectes retroactius des de l’entrada en vigor 
de l’esmentat  Reial Decret (16 de març 2019). 

 
Pla d’acció Coneixement Obert: marc d’actuació 
 
A proposta de la VR de Globalització i Internacionalització, Pastora Martínez, el Consell 
dóna el vistiplau a la versió final del document sobre el marc d’actuació del “Pla d’acció 
Coneixement Obert”,  
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Selecció de nou professorat pels Estudis d’Economia i Empresa 
 
Vista la proposta formulada per la corresponent Comissió de Selecció, el Consell 
ACORDA la incorporació de nou professorat als Estudis i àrea de coneixement 
següents:  
 

Estudis d’Economia i Empresa  
 
Àmbit de coneixement de “Finances”: Dr. Jorge M. Uribe  
 

 

Resolució del recurs en l’expedient sancionador núm. 50/2019 
 
Vist el recurs interposat per la persona interessada contra la Resolució del Vicerector de 
Docència i Aprenentatge de data 21 de maig 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. 
 


