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Comunicació dels principals acords adoptats pel  
Consell de Direcció 

 

 
Actuant per delegació del Consell de Govern 

 
 

 

Sessió de 3 de maig del 2021 
 

Nou professorat als Estudis d’Informàtica, Multimèdia i 
Telecomunicació 
 
Després d’una breu introducció del VR Carles Sigalés, s’incorpora a la reunió Daniel 
Riera, Director dels Estudis d’Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació,, que  presenta 
-un cop tancats els corresponents processos de selecció-, les candidatures finalistes per 
a ocupar diferents posicions de professorat propi als esmentats Estudis, en els àmbits 
de coneixement de a) Realitat Virtual, Augmentada i Mixta i b) Ciència de Dades i 
Computació. 
 
Vistes les propostes el Consell ACORDA el nomenament com a nou professorat de la 
UOC adscrit als Estudis d’Informàtica, Multimèdia i Comunicació de les següents 
persones: 
 

- Dr. Pierre Bourdin, en l'àmbit de coneixement de “Realitat Virtual, Augmentada 
i Mixta”. 

- Dr. Carles Ventura, en l’àmbit de coneixement de “Ciència de Dades i 
Computació”. 

 
Composició del Comitè de Qualitat 
 
A proposta del VR Carles Sigalés, el Consell APROVA la composició del Comitè de 
Qualitat de la universitat. 
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Proposta d’inversió en l'start up “Chordata Motion” a través 
d’Invergy 
 
Després d’una breu introducció de la VR Àngels Fitó, s’incorporen a la reunió Juan Luís 
Casañas, Bruno Laurencich i Flavia Laurencich, impulsors de l’empresa start up 
“CHORDATA MOTION” que expliquen el projecte. 
 
Seguidament, Mireia Riera presenta la proposta d’inversió que es formalitzarà a través 
de l'empresa del grup UOC “Invergy B Side, S.L.U.”. 
 
Després de diversos comentaris i observacions dels presents, el Consell se’n té per 
assabentat i dóna el vistiplau a la proposta. 
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