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Comunicació dels principals acords adoptats pel  
Consell de Direcció 

 
 

 

Sessió del  5 d’octubre del 2020 
 

Nomenaments de Direccions de Programa 
 
A proposta del VR Carles Sigalés, el Consell APROVA el nomenament i cessament 
dels responsables de les següents Direccions de Programes: 
 

     Alta Baixa 
Estud

i 
Nom Cognoms MU/M

P o 
grau 

Nom Programa data 
d’efectes 

data 
d’efectes 

EIMT Joan Arnedo MP Disseny i programació de 
videojocs 

 18/09/2020 

EEE Eva Rimbau MU Prevenció Riscos Laborals 15/10/2020  
EEE Xavier Baraza MU Prevenció Riscos Laborals  14/10/2020 

EPCE Asun Pie Balaguer PG Salut mental col.lectiva  21/10/2020 
ECS Ruben Nieto Luna PG Health Coaching  30/09/2020 

EDCP Ignasi Beltran Heredia 
Ruiz 

Grau Dret  30/09/2020 

EDCP Mª 
Angels 

Gili Saldaña Grau Dret 01/10/2020  

       
 

Pla per a la represa de l’activitat (COVID-19) 
 
A proposta del VG Eduard Bosch, el Consell APROVA la nova versió del Pla per a la 
represa de l’activitat en el marc de la pandèmia COVID-19 adaptat a les recents 
disposicions de les autoritat sanitàries. 
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Resolució de recurs en l’expedient disciplinari 51/2020 
 
Vist el recurs interposat per l’estudiant interessat/da contra la Resolució del Vicerector 
de Docència i Aprenentatge de 25 de juny de 2020, recaiguda en l’expedient 
disciplinari de referència, i un cop analitzades les al·legacions que s’hi formulen, el 
Consell ACORDA la seva estimació, tot anul.lant la resolució impugnada i 
arxivant les actuacions. 
 
Resolució de recurs en l’expedient disciplinari 52/2020 
 
Vist el recurs interposat per l’estudiant interessat/da contra la Resolució del Vicerector 
de Docència i Aprenentatge de 25 de juny de 2020, recaiguda en l’expedient 
disciplinari de referència, i un cop analitzades les al·legacions que s’hi formulen, el 
Consell ACORDA la seva estimació, tot anul.lant la resolució impugnada i 
arxivant les actuacions. 
 
Resolució de recurs en l’expedient disciplinari 56/2020 
 
Vist el recurs interposat per l’estudiant interessat/da contra la Resolució del Vicerector 
de Docència i Aprenentatge de 25 de juny de 2020, 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. 
 
Resolució de recurs en l’expedient disciplinari 73/2020 
 
Vist el recurs interposat per l’estudiant interessat/da contra la Resolució del Vicerector 
de Docència i Aprenentatge de 30 de juny de 2020, recaiguda en l’expedient 
disciplinari de referència, i un cop analitzades les al·legacions que s’hi formulen, el 
Consell ACORDA la seva desestimació. 
 
Resolució de recurs en l’expedient disciplinari 80/2020 
 
Vist el recurs interposat per l’estudiant interessat/da contra la Resolució del Vicerector 
de Docència i Aprenentatge de 25 de juny de 2020, recaiguda en l’expedient 
disciplinari de referència, i un cop analitzades les al·legacions que s’hi formulen, el 
Consell ACORDA la seva desestimació. 
 
Resolució de recurs en l’expedient disciplinari 85/2020 
 
Vist el recurs interposat per l’estudiant interessat/da contra la Resolució del Vicerector 
de Docència i Aprenentatge de 17 de juliol de 2020, recaiguda en l’expedient 
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disciplinari de referència, i un cop analitzades les al·legacions que s’hi formulen, el 
Consell ACORDA la seva desestimació. 
 
Resolució de recurs en l’expedient disciplinari 86/2020 
 
Vist el recurs interposat per l’estudiant interessat/da contra la Resolució del Vicerector 
de Docència i Aprenentatge de 27 de juliol de 2020, recaiguda en l’expedient 
disciplinari de referència, i un cop analitzades les al·legacions que s’hi formulen, el 
Consell ACORDA la seva desestimació. 
 
Resolució de recurs en l’expedient disciplinari 87/2020 
 
Vist el recurs interposat per l’estudiant interessat/da contra la Resolució del Vicerector 
de Docència i Aprenentatge de 17 de juliol de 2020, 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. 
 
Resolució de recurs en l’expedient disciplinari 96/2020 
 
Vist el recurs interposat per l’estudiant interessat/da contra la Resolució del Vicerector 
de Docència i Aprenentatge de 17 de juliol de 2020, 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. 
 
Resolució de recurs en l’expedient disciplinari 104/2020 
 
Vist el recurs interposat per l’estudiant interessat/da contra la Resolució del Vicerector 
de Docència i Aprenentatge de 28 de juliol de 2020, recaiguda en l’expedient 
disciplinari de referència, i un cop analitzades les al·legacions que s’hi formulen, el 
Consell ACORDA la seva desestimació. 
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