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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: 

 

Presentació de l’estratègia i accions a les xarxes socials 

S’incorporen a la reunió Lluís Rius, Iolanda Franco i Mercè Guillén, que expliquen l’estratègia corporativa i 
les accions de la universitat a les xarxes socials, així com la Guia per usuaris que s’ha elaborat. L’estratègia 
inclourà també formació específica en xarxes socials per al personal de la universitat.  

Després de diverses intervencions dels assistents en les que es manifesta la importància de disposar d’una 
estratègia comunicativa en aquest àmbit, el Consell dóna el vist-i-plau a la proposta. 

  

Reunió de seguiment del Conveni Programa 

El Gerent informa de la reunió de seguiment del Conveni - Programa mantinguda avui mateix amb els 
responsables de l’Administració de la Generalitat per a la determinació de l’acompliment d’objectius –i, per 
tant, de la determinació de la subvenció variable- de l’exercici 2015. Ha quedat pendent encara d’afinar les 
quantitats, però l’assoliment estarà al voltant del 90 % dels objectius previstos.  

 

Nomenament i cessament de Directors de Programa 

Atesa la baixa per maternitat de la professora Laura Porta Simó, actual Directora del Programa del Grau de 
Multimèdia, s’aprova la seva substitució pel professor Ferrran Gimènez Pardo, amb efectes des del dia 23 
de juliol de 2016. 

 El rector efectuarà el nomenament corresponent. 

 

Presidència de la Unitat d’Igualtat 

La VR Marta Aymerich proposa que la Presidència de  la Unitat d’Igualtat que fins ara ha ocupat ella, passi a 
ser exercida per la VR de Globalització i Cooperació, Dra. Pastora Martínez.  

El Consell així ho aprova. 

 

Fons de recerca 2016 

A proposta de la VR Aymerich i vistos els romanents dels projectes de recerca de l’exercici 2015, així com 
les diferents propostes dels grups de recerca –que tenen el vist-i-plau del Vicerectorat- s’acorda aprovar les 
propostes d’aplicació corresponents d’aquests romanents durant l’exercici 2016. 
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Segell HRS4R 

A proposta de la VR Marta Aymerich s’aprova que la universitat s’adhereixi a l’Estratègia de Recursos 
Humans per als Investigadors impulsada per la Comissió Europea (HRS4R), l’objectiu de la qual és que els 
Centres de Recerca implementin la Carta Europea de l’Investigador i el corresponent Codi de Conducta. 

El Consell aprova la proposta d’adhesió i el calendari d’implementació, en el benentès que en el Grup de 
Treball proposat hi haurà d’haver també presència d’algun investigador de l’IN3.  

Es presentarà a la Comissió Estratègica de setembre. 
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