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Comunicació dels principals acords adoptats pel  
Consell de Direcció 

 
 

 

 

Sessió del 2 de maig del 2022 
 
 
Modificació puntual del Reglament de l’e-Health Center i 
pròrroga del mandats dels membres del Consell Assessor i la 
Comissió Consultiva 
 
A proposta de la VR Marta Aymerich i presidenta executiva de l’e-Health Center, el 
Consell APROVA la modificació del paràgraf 3er. de l’art. 2.1. del Reglament del centre 
que queda redactat així: 

“El Consell de Direcció es reunirà, com a mínim, un cop a l’any. El presideix el vicerector 
o la vicerectora competent en l’àmbit de la recerca i en farà de secretari el director o 
directora del centre.” 
 

Així mateix, el Consell ACORDA prorrogar el mandat dels membres del Consell 
Assessor i de la Comissió Consultiva del centre per un nou període de tres anys. 
 

 
Estudi de la petjada de carboni a la UOC 
 
Després d’una breu introducció per part de la VR Martínez, s’incorporen a la reunió 
Isabel Solà, Nadja Gmelch i Virgínia Sánchez que presenten els resultats de l’estudi 
sobre la petjada de carboni a la UOC, en el marc del projecte de sostenibilitat ambiental 
de la universitat. 
 
Atès l’objectiu previst en el Pla Estratègic d’assolir la neutralitat de carboni l’any 2030, 
es proposa la redacció d’un pla d’acció degudament calendaritzat, en línia amb el pla de 
sostenibilitat mediambiental. 
 
Es produeixen diferents comentaris i intervencions tot agraint i felicitant a les intervinents 
i a l’equip de treball per la tasca realitzada. El Gerent comenta que caldrà valorar 
l’impacte que tindrà la implantació progressiva de la Nova Manera de Treballar  
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en els càlculs ara presentats  (pel que pot representar, per exemple, la disminució de 
mitjans de transport personals); també subratlla que caldrà definir i valorar  
adequadament la dedicació de l'equip de treball que porti a terme aquestes accions 
(persones/hores). 
 
El Consell es té per assabentat de l’estudi i hi dóna el vistiplau. 
 
Incorporació de nou professorat als Estudis d’Informàtica, 
Multimèdia i Telecomunicació 
 
S’uneix a la reunió, per via telemàtica, el Dr. Daniel Riera, Director dels Estudis 
d’Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació  que presenta la proposta d’incorporació de 
nou professorat  propi dels referits Estudis en l’àmbit de coneixement de “Seguretat 
Informàtica”.  Un cop tancat el corresponent procés d’avaluació i entrevistes entre les 
candidatures presentades, la Comissió de Selecció proposa la incorporació de la Dra. 
Cristina Pérez Solà. 
 
El Consell així ho APROVA. 

 
 
Nous informes de la Xarxa d'Intel·ligència Competitiva 
 
S’incorpora a la reunió Eva Ortoll, responsable de la Xarxa d’Intel.ligència Competitiva 
(XIC) de la  universitat que presenta els últims informes elaborats des de la xarxa sobre 
la transformació digital de les universitats 2022, models d’universitat i governança i 
operadors d’e-learning en escenaris de formació no-reglada. 
 
El Consell se’n té per assabentat. 
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Nomenament de direcció de programes 
 
A proposta del VR Carles Sigalés, el Consell ACORDA el següent nomenament i la 
baixa corresponent en la Direcció del programa que s’indica: 
 
 
Estud
i 

Nom Cognoms MU/MP 
o grau 

Nom Programa / 
Posició 

Data d’alta Data de baixa 

EDCP Jordi Mas Elias MU Anàlisi Política 01/05/2022  
EDCP Albert Batlle Rubio MU Anàlisi Política  30/04/2022 

 
 
Actualització de la programació acadèmica 
 
A proposta del VR Carles Sigalès i atès que la Universitat Pompeu Fabra ha demanat 
posposar l’inici del Grau interuniversitari de Nutrició Humana i Dietètica, el Consell 
ACORDA  reprogramar-lo per al curs 2023-2024. 
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