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Comunicació dels principals acords 
adoptats pel  

Consell de Direcció 
 

Actuant per delegació del Consell de Govern 
 
 

Sessió del 6 de maig del 2019 
 

Substitució d’un membre de la Comissió Acadèmica del Doctorat 
de Societat de la Informació i el Coneixement 
 
A proposta de la VR de Recerca, Marta Aymerich, el Consell APROVA la substitució de 
la Dra. Anna Espasa pel Dr. Jordi Planella per com a membre de a la Comissió 
Acadèmica del Doctorat de Societat de la Informació i el Coneixement. 
 

Nomenament de les subdireccions dels Estudis d’Economia i 
Empresa 
 
Vista la proposta formulada per la Direcció dels Estudis d’Economia i Empresa, amb el 
vistiplau dels Vicerectors corresponents, el Consell APROVA els nomenaments  de les 
següents persones per ocupar les subdireccions de docència i de recerca dels 
esmentats Estudis: 
 

- Dr. Xavier Baraza com a sotsdirector de docència 
- Dr. Julie Wilson, com a sotsdirectora de recerca 

 

Nomenament de Direccions de programa 
 
A proposta de les Direccions d’Estudis corresponents i amb el vistiplau del VR de 
Docència i Aprenentatge, el Consell APROVA el nomenament i cessament de les 
direccions de programa següents: 
 
 
 



 

  
 

2 
Comunicació d’acords del Consell de Direcció  Maig 2019 

Est
udi 

Nom Cognoms MU/M
P o 
Grau 

Nom Programa Data 
d’alta  

Data 
de baixa 

IMT Josep 
Maria 

Marco Simó PG Postgrau IT Project Management  3/31/2019

IMT Robert Clarisó 
Viladrosa 

Grau Enginyeria Informàtica 4/1/2019  

IMT María 
Isabel 

Guitart Hormigo PG Postgrau IT Project Management 4/1/2019  

       

 
 

Informe dels 1000 dies del nou eLearn Center 
 
Lluís Pastor, Director de l’eLearn Center, presenta l’informe de valoració dels primers 
1000 dies de la nova etapa de l’eLearn Center, des de que es va redefinir el projecte. 
 
El Consell dóna el vistiplau a l’informe. 
 

Representants de la UOC al Programa de Millora de la Formació 
Inicial de Mestres (MIF) 
 
A proposta del VR Carles Sigalés el Consell APROVA ratificar el nomenament de la 
Dra. Teresa Guasch i del Dr. Toni Badia com a representants de la UOC al Programa 
de Millora de la Formació Inicial de Mestres (MIF) impulsat per la Generalitat de 
Catalunya. 
 

Aprovació de la convocatòria de noves places de professorat 
agregat i catedràtic pel 2019 
 
A instància del VR Carles Sigalés, s’aprova la convocatòria i el calendari per a la provisió 
de noves places de Professorat Agregat i Catedràtic corresponents a l’any 2019. 
 
S’oferiran 6 noves places de professorat agregat i 3 noves places de professorat 
catedràtic. 
 
 


