Comunicació dels acords
adoptats pel Consell de
Direcció
Actuant per delegació del Consell de Govern
Sessió del 9 d’octubre de 2017

Aprovació de les Memòries corresponents a la nova programació
2018-2019
A proposta del VR Carles Sigalés, el Consell APROVA les Memòries dels següents nous
programes docents previstos per al curs 2018-2019, a fi i efecte que es pugui iniciar el
seu procés de verificació.

ESTUDIS
RESPONSA
BLES

Nivell

Denominació

CIC

Grau
(180 ECTS)

Cinema i Continguts Audiovisuals

CIC

MU

Estratègia i Creativitat en Publicitat

CS

MU

Alimentació i Esport
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CS

MU

eSalut

EiE

MU

Direcció d'Empreses - Executive MBA

EiE

MU

Direcció d'Empreses

EiE

MU

Direcció Financera

EiE

MU

Direcció Logística

IMiT

Grau
(240 ECTS)

Applied Data Science (Ciència de Dades Aplicada)

IMiT

MU

Desenvolupament de llocs i aplicacions web

AiH

Grau

Humanitats (REVERIFICACIÓ)

Resolució del recurs corresponent a l’expedient disciplinari
30/2017
Vist el recurs interposat per l’interessat el dia 25 de juny de 2017 contra la Resolució del
VR de Docència i Aprenentatge de data 13 de juny 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.

Canvi de nom de l’Àrea de Persones i Responsabilitat Social
Explica el VG Eduard Bosch que atesa la recent assumpció per part del Vicerectorat de
Globalització i Cooperació de les competències relacionades amb la responsabilitat
social, es proposa el canvi de nom de l’Àrea de Persones i Responsabilitat Social, la
qual es passarà a dir “Àrea de Persones”.
El Consell ho APROVA.
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Projecte de transformació dels espais de treball
El VG Eduard Bosch explica que vista l’evolució de la universitat, amb els increments de
personal previstos i atès que no es probable que en un curt termini es pugui disposar de
més edificis, s’ha endegat un estudi per valorar la situació actual i proposar els canvis
que siguin necessaris per fer un ús de l’espai més adequat a les específiques condicions
de treball i necessitats de cada equip, tot millorant també l’eficiència en l’ús dels espais.
S’incorpora a la reunió el Director de l’Àrea de Serveis Generals, Eloi Serra, per explicar
els resultats de l’estudi i detallar la proposta de treball a partir d’ara.
Després de diverses intervencions, el Consell dóna el vistiplau a la proposta, que també
serà presentada a la propera Comissió Estratègica.

Política de viatges
El VG Eduard Bosch explica que recentment s’ha produït un canvi de proveïdor del
servei de viatges i que s’ha volgut aprofitar aquest moment per introduir alguns canvis
en la política de viatges i desplaçaments que s’ha vingut aplicant fins ara, a fi de poder
millorar el servei que es presta.
El Director de l’Àrea de Serveis Generals, Eloi Serra, detalla els nous criteris.
El Consell APROVA la proposta.
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