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Comunicació d’acords del Consell 
de Direcció 

Actuant per delegació del Consell de Govern 
Sessió del 4 de setembre de 2017 

 

 
 

Nomenament de les subdireccions de recerca dels diferents 
Estudis 
 
A proposta del VR Carles Sigalés el Consell APROVA el nomenament dels professors 
següents per a responsabilitzar-se de la subdirecció de recerca de cadascun dels 
Estudis: 
 
 

ESTUDIS PROFESSOR 

ARTS I HUMANITATS Dr. Carlos Prado Font 

CIÈNCIES DE LA INFORMACIÓ I LA 
COMUNICACIÓ Dr. Daniel Aranda Juarez 

CIÈNCIES DE LA SALUT Dr. Diego Redolar Ripoll 

DRET I CIÈNCIA POLÍTICA Dr. Albert Batlle Rubio 

ECONOMIA I EMPRESA Dr. Josep Lladós Masllorens 

INFORMÀTICA, MULTIMÈDIA I 
TELECOMUNICACIONS Dr. Daniel Riera Terren 

PSICOLOGIA I CIÈNCIES DE 
L'EDUCACIÓ Dr. Llorenç Andreu Barrachina 

 
 

Participació al Patronat de la Fundació PuntCAT 
 
La VR Marta Aymerich informa de la situació actual dins del Patronat de la Fundació 
PuntCAT i sotmet a consideració del Consell de Direcció la conveniència de que la 
FUOC surti del patronat de l’esmentada Fundació. 
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Després de diverses intervencions, el Consell dona el vistiplau a la proposta i ACORDA 
elevar-ho a la Comissió Permanent del Patronat de la FUOC perquè resolgui sobre el 
particular. 
 

Governança de l’eHealth Center 
 
La VR Aymerich explica la proposta de governança de l’eHealth Center.  
 
S’ACORDA que el Consell de Direcció de l’eHealth Center quedarà format per la VR de 
Planificació Estratègia i Recerca -que presideix el Consell-, la VR de Globalització i 
Cooperació, les direccions d’Estudis de Salut, d’IMT i de PCE, més el futur director del 
Centre i el director de Desenvolupament.  
 
Mentre no es nomeni la direcció, la VR de Planificació Estratègica i Recerca, com a 
presidenta del Consell, assumeix la Direcció executiva del centre. 
 

Infraestructura de recerca i laboratoris de pràctiques i innovació 
docent. 
 
Vist l’informe presentat per Emili Rubió, Josep Prieto i David Megías, relatiu al model de 
servei per al suport als laboratoris de pràctiques docents i les infraestructures de recerca, 
i un cop analitzada i discutida la proposta de treball per posar-lo en pràctica, el Consell 
l’APROVA. 
 
  

Resolució del recurs corresponent a l’expedient disciplinari 
33/2017 
 
Vist el recurs interposat el dia 20 de juliol de 2017 per l’interessat contra la Resolució 
del VR de Docència i Aprenentatge de data 3 de juliol de 2017, recaiguda en l’expedient 
disciplinari  de  referència, i un  cop analitzades  les  al·legacions  que s’hi  formulen, el 
Consell ACORDA la seva desestimació, tot ratificant la resolució impugnada. 
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Secretari General 
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