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Comunicació dels principals acords adoptats pel  

Consell de Direcció 
 

 

 

Sessió del 31 d’agost del 2020 
 

 

Actualització de la política de teletreball davant de la COVID 19 
 
Vista la situació sanitària derivada de la pandèmia de la COVID-19, el Consell 
ACORDA mantenir la política de teletreball durant tot el curs 2020-2021, en el 
benentès que si canvien les circumstàncies socials i sanitàries derivades de la 
pandèmia o s’estableixen noves regulacions per parts de les corresponents autoritats, 
es revisarà la decisió. En qualsevol cas, caldrà garantir que les persones que 
necessitin treballar presencialment puguin fer-ho, tot evitant sempre les reunions 
massives i prenent les mesures de protecció adequades.  
 
 
Substitució d’un membre de la Comissió Acadèmica de 
Doctorat del Programa de Salut i Psicologia 
 
A proposta de la VR Marta Aymerich, el Consell APROVA la substitució de la prof. 
Beatriz Sora per la prof. Pilar Ficapal com a membre de la Comissió Acadèmica del 
Programa de doctorat en Salut i Psicologia. 
 
 
Creació del Grup de treball del “Hub de recerca Can 
Jaumandreu”  
 
A proposta de la VR Marta Aymerich, el Consell APROVA la creació del grup de treball 
per al desenvolupament del ‘hub’ de recerca de Can Jaumandreu, finançat pel 
programa de projectes singulars institucionals d’infraestructures d’R+D, amb la 
següent composició: 
 

● VR Planificació Estratègica i Recerca 
● VG de Recerca i Innovació 
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● VG Finances i Recursos 
● Direcció IN3 
● Direcció eHealth Center 
● Direcció EPCE 
● Direcció EIMT 
● Direcció ECIC 
● Responsable del projecte Data Science Lab  
● Direcció del Gabinet de Planificació Estratègica 
● Direcció de Serveis Generals 
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