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Comunicació d’acords del Consell de Direcció  Novembre 2022 

Comunicació dels principals acords adoptats pel  
Consell de Direcció 

 
 

 
Sessió del 28 de novembre del 2022 
 
Proposta d’aprovació dels Objectius Institucionals 2023 
 
A proposta de la VR Aymerich el Consell APROVA la relació d’objectius institucionals 
per a l’any 2023  
 
 
Estat del Grau d’Educació 
 
Després d’una breu introducció per part del VR Sigalés, Teresa Guasch, directora dels 
Estudis de Psicologia i Ciències de l’Educació, i els professors Toni Badia i Lourdes 
Guàrdia expliquen el procés de posada en marxa i l’estat actual del Grau d’Educació, 
un cop superat ja el seu primer any de docència. 
 
Després de diversos comentaris i observacions per part dels presents, el Consell se’n 
té per assabentat i felicita als Estudis per la bona marxa del projecte. 
 
Proposta de nomenament del Director dels Estudis de Salut 
 
El VR Carles Sigalés informa que un cop realitzat el corresponent procés de selecció 
intern per a la provisió de la posició de la Direcció dels Estudis de Salut que quedarà 
vacant a 31 de desembre de 2022, la Comissió Avaluadora ha proposat el Dr. 
Salvador Macip i Maresma com el candidat més adequat per a la indicada posició. 
 
En conseqüència i vista la proposta, el Consell de Direcció ACORDA el nomenament 
del Dr. Salvador Macip i Maresma com a Director dels Estudis de Salut amb efectes a 
partir del dia 1 de gener de 2023. 
 
 
 



 

  

2 
Comunicació d’acords del Consell de Direcció  Novembre 2022 

Redistribució de places de creixement de professorat pendents 
de proveir 
 
A proposta del VR Carles Sigalés i a la vista de les càrregues docents dels diferents 
Estudis, el Consell APROVA la següent distribució de noves places de professorat que 
restaven pendents de proveir durant l’any 2022, en el benentès que les incorporacions 
es produiran ja durant l’any 2023: 
 

● Estudis d’Informació i Comunicació: 1 plaça. 
● Estudis d’Informàtica i Multimèdia: 1 plaça 
● Estudis de Psicologia i Ciències de l’Educació: 1 plaça 
● Estudis d’Economia i Empresa: 1 plaça (completa la mitja jornada actualment 

vacant). 
 
Futur del Pla de Sostenibilitat Mediambiental 
 
La VR Martínez explica els antecedents del Pla de Sostenibilitat Mediambiental que ha 
estat sobretot impulsat des del Consell d’Universitat. En la fase en què es troba resulta 
necessari designar un responsable de coordinar la continuïtat i la gestió del Pla, més 
enllà del treball voluntari dels membres del Consell d’universitat que l’han impulsat.  
 
El Consell així ho ACORDA. La Gerència farà les pertinents consultes i nomenarà la 
persona responsable. 
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