Comunicació dels principals
acords adoptats pel
Consell de Direcció
Actuant per delegació del Consell de Govern
Sessió del 25 de juny 2018

Canvi de representant de la UOC a la Comissió Permanent de la
Xarxa Vives
A proposta del rector, el Consell dóna el vistiplau a que el Secretari General, Pere Fabra,
substitueixi a la VR de Planificació Estratègica i Recerca, Marta Aymerich, com a
representant de la UOC a la Comissió Permanent de la Xarxa Vives d’universitats.
Es comunicarà aquest acord a la direcció executiva de la Xarxa perquè en prengui
coneixement.

Proposta d’adhesió de la Universitat de Barcelona al programa
de Doctorat interuniversitari en Bioinformàtica 2019-2020
A proposta de ha la VR de Planificació Estratègica i Recerca, Marta Aymerich, i vista la
sol.licitud d’adhesió de la Universitat de Barcelona al programa de doctorat
interuniversitari en bioinformàtica 2019-2020 -la qual va ser informada favorablement
per la Comissió Acadèmica d’aquest programa en data 8 de juny de 2018-, el Consell
l’APROVA.

Incorporació de nou professorat als Estudis d’Informàtica,
Multimèdia i Telecomunicació
Un cop efectuat el procés d’avaluació i entrevistes entre les candidatures presentades
per ocupar les posicions de nou professorat obertes en els Estudis d’Economia i
Empresa, i vista la proposta formulada per la Comissió de Selecció, el Consell APROVA
la incorporació com a nous professors dels esmentats Estudis del Dr. Joan Melià Seguí
i del Dr. Pere Tuset-Peiró

Propostes d’inversió en start-ups a través d’Invergy
El VG Eduard Bosch presenta dues propostes d’inversió -a través de l’empresa pròpia
de capital risc INVERGY- en les empreses BCN-RESOL i MINUSHU.
Un cop analitzats els expedients i atès que ambdues propostes han estat degudament
valorades i informades favorablement pel Comitè d’inversions d’INVERGY, el Consell
ACORDA:
1) Aprovar la participació de la UOC, a través d’INVERGY, en el capital social de
BCN-RESOL en la quantitat de 75.000,- €., de conformitat amb els termes que
consten en la proposta.
2) Aprovar la participació de la UOC, a través d’INVERGY, en el capital social de
MINUSHU en la quantitat de 60.000,- €., de conformitat amb els termes que
consten en la proposta.

