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Comunicació dels acords 
adoptats pel Consell de 

Direcció 
 

Actuant per delegació del Consell de Govern  
Sessió del 2 d’octubre de 2017 

 

 
Nomenament dels membres del Consell de Direcció de l’eHealth 
Center i ratificació dels coordinadors d’àmbit científic del mateix 
centre 
 
L’apartat 2.1 del Reglament per al funcionament i la governança de l’eHealth Center de 
la UOC (eHC) regula la composició i funcions del consell de direcció de l’eHC.  
 
Pel que fa la composició diu: “El Consell de Direcció del centre està format per: el 
vicerector o vicerectora de la UOC competent en recerca i innovació, el director del 
centre, les direccions dels Estudis relacionats amb les Ciències de la Salut i amb les 
Tecnologies i aquelles altres persones que el Consell de Direcció de la UOC hi vulgui 
designar”.  
 
En conseqüència, s’ACORDA que el Consell de Direcció de l’eHealth Center queda 
format per les següents persones:  
 

● Dra. Marta Aymerich, vicerectora de Planificació Estratègica i Recerca, 
en qualitat de presidenta del consell de direcció.  

● Dra. Pastora Martínez, vicerectora de Globalització i Cooperació.  
● Dra. Pilar Garcia-Lorda, directora dels estudis de ciències de la salut.  
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● Dr. Josep Prieto, director dels estudis d’informàtica, multimèdia i 
telecomunicació.  

● Dra. Teresa Guasch, directora dels estudis de psicologia i ciències de 
l’educació.  

● Dr. Manuel Armayones, director de desenvolupament de l’eHC.  
● Dr. Marc Alabert, director del gabinet de planificació estratègica.  

 
Aquest nomenament té efectes des de la data 1 de setembre de 2017 
 
Per altra banda, el Consell ratifica el nomenament de les següents persones com 
coordinadors de les diferents àrees de l’e-Health Center: 
 

● Dra. Beni Gómez, coordinadora de l’àrea d’“Eduació, apoderament i participació 
en salut.” 

● Dra. Carme Carrión, coordinadora de l’àrea de “Disseny i avaluació 
d'intervencions en eHealth” 

● Dr. Jordi Conesa, coordinador de l’àrea de “Ciència de dades en salut (Health 
Data Science)” 
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