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Comunicació d’acords del Consell de Direcció  Setembre  2019 

Comunicació dels principals acords 
adoptats pel  

Consell de Direcció 
 

Actuant per delegació del Consell de Govern 
 
 

Sessió de 16 de setembre de 2019 
 
Nomenaments de Direccions de Programa 
 
A proposta de les corresponents Direccions d’Estudis i amb el vistiplau del VR de 
Docència i Aprenentge, el Consell APROVA els nomenaments -i les baixes, quan 
corresponen- en les següents Direccions de Programa: 
   

Est
udi 

Nom  Cognoms  MU/MP 
o grau 

Nom Programa data del 
nomenamen

t 

data del 
desnomena

ment 

EIE  Mihaela  Enache 
Zegheru 

MU Master en Innovació i 
transformació digital

01/09/2019 

EIE  Ramon  González 
Cambray 

MU Master en Innovació i 
transformació digital

  31/08/2019

EIE  Ramon  González 
Cambray 

MU MBA Direcció Executiva 
d'empreses

01/09/2019 

EIE  Enric  Serradell 
López 

MU MBA Direcció Executiva 
d'empreses

  31/08/2019

CIC  Judith  Clarés 
Gavilán 

Grau Comunicació 01/09/2019 

CIC  Amalia  Creus  Grau Comunicació   31/08/2019

DCP  Clara  Marsans 
Raventós 

MP Direcció i gestió d'entitats 
no lucratives

  31/08/2019

IMT  Elena  Planas 
Hortal 

Grau Enginyeria Informàtica 01/09/2019 

IMT  Robert  Clarisó 
Viladrosa 

Grau Enginyeria Informàtica   31/08/2019
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Servei d’Intel.ligència Competitiva a la UOC  
 
A proposta del VG d’Operacions, Emili Rubió, el Consell dóna el vistiplau a  la creació 
d’una unitat que permeti articular tota aquella informació que es genera des dels 
diversos sectors de la universitat a fi de poder aportar elements de judici per a la presa 
de decisions per part del Consell de Direcció.  
 
La unitat s’adscriurà funcionalment al VR de Competitivitat i Ocupabilitat i orgànicament 
a la Gerència. 

 
Pla de treball i accions de millora derivades de l’auditoria interna 
de qualitat 
 
A proposta del VG d’Operacions, Emili Rubió, el Consell dóna el vistiplau a la proposta  
de pla de treball i accions de millora per a corregir i donar resposta a les no conformitats 
detectades pels auditors en el recent procés d’auditoria interna de la qualitat.  
 
 

Resolució de recurs en l’expedient sancionador núm. 93/2019 
 
Vist el recurs interposat per l’interessat contra la Resolució del Vicerrector de Docència 
i Aprenentatge de data 31 de juliol 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. 


