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Comunicació dels principals acords 
adoptats pel  

Consell de Direcció 
 

Actuant per delegació del Consell de Govern 
 
 

Sessió del 15 de juliol de 2019 
 

 
UOC R&I: Organització i Gestió de la Recerca i la Innovació 
 
El Consell APROVA la proposta de reorganització de la gestió de la recerca i la 
innovació. 

 
Nomenament de Direccions de Programes 
 
A proposta del VR de Docència i Aprenentatge, el Consell APROVA els nomenaments 
-i les corresponents baixes- en les Direccions de Programes següents: 
 
 

Est
udi 

Nom Cognoms MU/
MP o 
Grau 

Nom Programa data d’alta data de 
baixa 

AIH David Martínez 
Robles 

Grau Història, Geografia i Història de 
l'Art-UOC-UdL 

  

AIH Jaume Claret 
Miranda 

Grau Història, Geografia i Història de 
l'Art-UOC-UdL 

 
6/30/2019

EIE Marta Viu Roig MU Direcció Logística 10/22/2018  
EIE Enric Serradell 

López 
MU Dirección Ejecutiva de Empresas 

(MBA) 10/22/2018 
 

AIH David Martínez 
Robles 

MU Estudis de la Xina i el Japó: món 
contemporani 

 
7/31/2019

 



 

  

 

2 
Comunicació d’acords del Consell de Direcció  Juliol  2019 

 

Nous Estatuts de l’Associació Catalana d’universitats Públiques 
 
Vist l’escrit adreçat al Rector per part del secretari executiu de l’Associació Catalana 
d’Universitats Públiques (ACUP) en el que informa que en la seva reunió de data 25 de 
juny 2019 l’Assemblea general de l’Associació va aprovar uns nous Estatuts per adaptar-
los a l’actual Codi Civil català i als canvis i acords presos en els últims anys i en sol.licita 
la seva aprovació per part de la UOC.  
 
Atès que cada universitat associada ha de ratificar el contingut dels esmentats nous 
Estatuts. 
 
El Consell de Direcció, per delegació del Consell de Govern, APROVA els nous Estatuts 
de l’Associació Catalana d’Universitats Públiques i ACORDA elevar-los a la Comissió 
Permanent del Patronat de la FUOC per a la seva ratificació.  

 
Resolució del recurs en l’expedient sancionador núm. 85/2019 
 
Vist el recurs interposat per la persona interessada contra la Resolució del Vicerector de 
Docència i Aprenentatge de data 19 de juny de 2019, recaiguda en l’expedient 
disciplinari de referència, i un cop analitzades les al·legacions que s’hi formulen, el 
Consell ACORDA la seva estimació parcial. 
 


