Comunicació d’acords del Consell
de Direcció
Actuant per delegació del Consell de Govern
Sessió del 24 de juliol de 2017
Proposta d’incorporació de nou professorat dels Estudis de
Psicologia i Ciències de l’Educació
S’incorpora a la reunió Teresa Guasch, Directora dels Estudis de Psicologia i
Ciències de la Educació, que presenta i detalla la proposta d’incorporació de nou
professorat per ocupar les posicions ofertes en els àmbits de coneixement de
“Personalitat, Avaluació i Tractament Psicològic (PETRA)”, “Dificultats
d’Aprenentatge - Logopèdia” i “Formació de Mestres”, un cop efectuats per part
de la corresponent Comissió de Selecció els processos d’avaluació i entrevistes
entre les candidatures finalistes.
Els candidates més ben valorats i que la Comissió proposa al Consell són:
● Dr. Adrián Montesano - Àrea de coneixement: Personalitat, Avaluació i
Tractament Psicològic”
● Dr. Alfonso Igualada - Àrea de coneixement: Dificultats d’Aprenentatge Logopèdia
● Dra. Lorena Becerril - Àrea de coneixement: Formació de Mestres
El Consell APROVA les propostes.

Proposta d’incorporació de nou professorat dels Estudis
d’Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació
S’incorpora a la reunió Josep Prieto, director dels Estudis d’IMT, que presenta
la proposta d’incorporació de nou professorat per ocupar una posició oferta en
l’àmbit de coneixement de “Multimèdia”, un cop efectuat per part de la
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corresponent Comissió de Selecció el procés d’avaluació i entrevistes entre les
candidatures finalistes.
La candidata més ben valorada i proposada finalment per la Comissió és:
● Sra. Susanna Tesconi - Àrea de coneixement: Multimèdia
El Consell APROVA la proposta, amb el benentès que la consolidació del
contracte quedarà condicionat a l’obtenció del doctorat per part de la candidata.

Proposta d’incorporació de nou professorat dels Estudis
d’Economia i Empresa
S’incorpora a la reunió Àngels Fitó, directora dels Estudis d’Economia i Empresa,
que presenta la proposta d’incorporació de nou professorat per ocupar una
posició oferta en l’àmbit de coneixement de “Màrqueting”, un cop efectuat per
part de la corresponent Comissió de Selecció el procés d’avaluació i entrevistes
entre les candidatures finalistes.
El candidat més ben valorat i proposat finalment per la Comissió és:
● Dr. Francisco José García-Ull - Àrea de coneixement: Màrqueting
El Consell APROVA la proposta.

Proposta d’incorporació de nou professorat dels Estudis de Dret
i Ciència Política
S’incorpora a la reunió Agustí Cerrillo, professor dels Estudis de Dret i membre
de la Comissió de Selecció -en substitució d’Ana Delgado, directora dels Estudis, per presentar les propostes d’incorporació de nou professorat per ocupar les
posicions ofertes en els àmbits de coneixement de “Dret Administratiu”, “Dret
Processal Civil i Penal” i “Dret Laboral”, un cop efectuats per part de la Comissió
de Selecció corresponent els processos d’avaluació i entrevistes entre les
candidatures finalistes.
Els candidats més ben valorats i proposats finalment per la Comissió són:
● Dra. Rhita Bousta - Dret Administratiu
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● Dr. Albert González - Dret Processal.
● Dr. Antonio Fernández García - Dret Laboral
El Consell APROVA la proposta.

Readscripció de professorat dels Estudis de Ciències de la
Informació i la Comunicació a altres Estudis
El VR Carles Sigalés informa que degut a la desprogramació progressiva del
Grau d’Informació i Documentació cal reubicar, en funció de les seves
respectives experteses, una part del professorat dels Estudis de Ciències de la
Informació i la Comunicació que ara mateix es responsabilitza de les matèries
d’aquest programa a altres Estudis.
Per això proposa la readscripció dels/les següents professors/res, a partir del
proper dia 1 de setembre de 2017:
● Prof. Mercè Vázquez: s’adscriurà als Estudis d’Arts i Humanitats (Àrea de
Filologia)
● Prof. Josep Cobarsí: s’adscriurà als Estudis d’Informàtica, Multimèdia i
Telecomunicació (Àrea de Sistemes d’Informació).
● Prof. Lluc López: s’adscriurà als Estudis de Dret i Ciència Política (Àrea
d’Estudis i Relacions Internacionals)
El Consell APROVA la proposta.

Aprovació del calendari de convocatòries extraordinàries
d’exàmens per a plans d’estudis en extinció
A proposta del VR Carles Sigalés, el Consell APROVA les següents dates
d'exàmens corresponents a les convocatòries extraordinàries per als plans
en extinció en el curs acadèmic 2016-17 de les llicenciatures i enginyeries
superiors (ordenació LRU):
Gener 2018: 13 i 20 de gener:
● Estudis de l'Àsia Oriental
● Administració i direcció d'empreses
● Ciències del treball
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●
●
●
●
●
●
●

Investigació i tècniques de mercat
Ciències polítiques i de l'administració
Comunicació audiovisual
Publicitat i relacions públiques
Psicopedagogia
Documentació
Enginyeria Informàtica

Juny 2018 : 9 i 16 de juny
●
●
●
●
●
●
●
●

Estudis de l'Àsia Oriental
Administració i direcció d'empreses
Ciències del treball
Investigació i tècniques de mercat
Ciències polítiques i de l'administració
Comunicació audiovisual
Publicitat i relacions públiques
Psicopedagogia

Reglament de l’e-Health Center
A proposta de la VR Marta Aymerich, el Consell APROVA el Reglament de l’eHealth Center.

Pere Fabra Abat
Secretari General
Universitat Oberta de Catalunya
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