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Comunicació d’acords del Consell de Direcció  Abril  2019 

Comunicació dels principals acords 
adoptats pel  

Consell de Direcció 
 

Actuant per delegació del Consell de Govern 
 
 

Sessió del 29 d’abril de 2019 
 

 
Nomenament de nou professorat en els Estudis d’Informàtica, 
Multimèdia i Telecomunicació 
 

A proposta del VR de Docència i Aprenentatge i vistes les propostes formulades per la 
corresponent Comissió de Selecció, el Consell ACORDA la incorporació de les següents 
persones com a nou professorat dels Estudis d’Informàtica, Multimèdia i 
Telecomunicació: 
 

● Dra. Cristina Cano Bastidas 
● Dr. Joan Soler-Adillón 

 
 

 
Nomenament de Direccions de Programa 
 
A proposta de les corresponents Direccions d’Estudis i amb el vistiplau del VR de 
Docència i Aprenentatge, el Consell ACORDA el nomenament i cessament de les 
Direccions de Programa següents: 
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     Nomenament Desnomenament 
Estu

di 
Nom Cognoms MU

/M
P o 
gra
u 

Nom Programa data 
d'aprovació 
Consell de 

Direcció 

data 
d’efectes 

del 
nomena

ment 

data 
d'aprovac

ió 
Consell 

de 
Direcció 

data 
d’efectes 

IMT Josep 
Maria 

Marco Simó MU Enginyeria 
Informàtica

4/29/2019 4/1/2019  

IMT Robert Clarisó 
Viladrosa 

MU Enginyeria 
Informàtica  

 4/29/2019 3/31/2019

IMT Jose 
Antonio 

Moran 
Moreno 

Gr Tecnologies de 
Telecomunicació

4/29/2019 4/1/2019  

IMT Eugèni
a 

Santamaria 
Perez 

Gr Tecnologies de 
Telecomunicació

 4/29/2019 3/31/2019

IMT Carlos Monzo 
Sánchez 

MU Enginyeria de 
Telecomunicació

4/29/2019 4/1/2019  
 

IMT José 
Antonio 

Moran 
Moreno 

MU Enginyeria de 
Telecomunicació

 4/29/2019 
3/31/2019

IMT Elena Planas Hortal Gr Enginyeria 
Informàtica

4/29/2019 4/1/2019  

IMT Daniel Riera Terrén Gr Enginyeria 
Informàtica

 4/29/2019 3/31/2019

      

 
 

Distincions Jaume Vicens Vives 2019  
 
Vista la convocatòria 2019 de les Distincions Jaume Vicens Vives a la qualitat docent 
universitària, el Consell ACORDA proposar al Patronat de la FUOC, per a la seva 
presentació a la Secretaria d’Universitats i Recerca, les següents candidatures: 
 

● En modalitat col·lectiva a l’eLearn Center per “El projecte ESPRIA (“EStudiants 
de PRImer Any”) enfocat a reduir les taxes d'abandonament”. 

● En modalitat individual al professor Joan Campàs per “L'elaboració de materials 
docents innovadors per la docència de les humanitats i la seva difusió. 

 

Resolució de recurs en l’expedient disciplinari 10/2019 
 
Vist el recurs interposat per l’interessat contra la Resolució del Rector de data 19 de 
març de 2019, 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. 
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Resolució de recurs en l’expedient disciplinari 92/2018 
 
Vist el recurs interposat per l’interessat contra la Resolució del Vicerector de Docència i 
Aprenentatge de 28 de gener de 2019, 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 116/2018 
 
Vist el recurs interposat per l’interessat contra la Resolució del Vicerector de Docència i 
Aprenentatge de 20 de febrer de 2019, 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 117/2018 
 
Vist el recurs interposat per l’interessat contra la Resolució del Vicerector de Docència i 
Aprenentatge de 20 de febrer de 2019, 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. 
 
 

 


