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Comunicació dels principals acords 
adoptats pel  

Consell de Direcció 
 

Actuant per delegació del Consell de Govern 
 
 

Sessió del 21 de gener de 2019 
 

Oferta de places per a Beques “Ramon y Cajal” 
 
A proposta de la VR Marta Aymerich el Consell APROVA la oferta de 10 places per al 
Programa de Beques Ramon y Cajal. 
 

Canvi d’adscripció de professorat 
 
A proposta de les respectives direccions d’Estudis i amb el vistiplau del Vicerector de 
Docència i Aprenentatge, el Consell ACORDA el canvi d’adscripció de la prof. Anna 
Elena Guerrero des dels Estudis de Psicologia i Ciències de l’Educació als Estudis  
d’Informàtica, Multimèdia i Comunicació. 
 

Proposta d’incorporació de nou professorat  
 
A proposta del VR de Docència i Aprenentatge i vistes les propostes formulades per 
les corresponents Comissions de Selecció, el Consell APROVA la incorporació de les 
següents persones com a nous professors/es en els Estudis i àrees de coneixement 
que es detallen: 
 
Estudis de Psicologia i Ciències de l’Educació:  
 
Àrea de coneixement: “Personalitat, Avaluació i Tractament psicològic”: 

● Dra. Alba Pérez González 
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Estudis d’Economia i Empresa:  
 
Àrea de coneixement: “Transformació digital”: 

● Dra. Amal Elasri 
 
Àrea de coneixement:  “Gestió de Recursos Humans”: 

● Dr. Vicente Peñarroja Cabañero 
 

 
Modificació de determinats processos del Sistema de Garantia 
Interna de la Qualitat (SGIQ) 
 
A proposta del VG d’Operacions i un cop revisades i validades pels corresponent 
responsables, el Consell APROVA la nova versió de determinats processos del Sistema 
de Garantia Interna de la Qualitat. 

 
Resolució de recurs en l’expedient sancionador 31/2018 
 
Vist el recurs interposat per la persona interessada contra la Resolució del Vicerector de 
Docència i Aprenentatge de 28 de novembre de 2018, recaiguda en l’expedient 
disciplinari de referència, i un cop analitzades les  al·legacions que s’hi formulen, el 
Consell ACORDA la seva desestimació, tot ratificant la resolució impugnada. 
 

Resolució de recurs en l’expedient sancionador 55/2018 
 
Vist el recurs interposat per la persona interessada contra la Resolució del Vicerector de 
Docència i Aprenentatge de 13 de juliol de 2018, 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 sancionador 76/2018 
 
Vist el recurs interposat per la persona interessada contra la Resolució del vicerector de 
Docència i Aprenentatge de 18 d’octubre de 2018, recaiguda en l’expedient disciplinari 
de referència, i un cop analitzades les  al·legacions que s’hi formulen, el Consell 
ACORDA la seva desestimació. 
 


