ACTA DE LA REUNIÓ DE L’EQUIP DIRECTIU
Núm. de sessió: 20
Data: 25 de NOVEMBRE de 2020
Hora d’inici: 8:45 h
Hora de finalització: 10:45 h
Lloc: Online

Membres
ASSISTENTS:
Joan Gispets
Meritxell Vilaseca
Aurora Torrents
Consuelo Varón
Mireia Pacheco
Núria Tomàs
Xavier Molinero
Núria Vila

ABSENTS:

EXCUSEN LA SEVA ASSISTÈNCIA:
Imma Gorgori
Àlex Garcia

Ordre del dia
1. Repàs d’acords i tasques de la reunió anterior (15’).
2. Informacions del degà i vicedegans (15’).
3. ÀMBIT ACADÈMIC (40’):
a. Horaris QP – versió 0.
b. Pràctiques TFG al CUV – proposta pel QP.
4. ÀMBIT ECONOMIA (20’):
a. Seguiment de les inversions.
5. ÀMBIT PROMOCIÓ I COMUNICACIÓ (20’):
a. Actes 50 anys UPC.
6. Assumptes sobrevinguts (5’).
7. Torn obert de paraules (5’).
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Acord

Responsable/s

PAEs: revisió de la normativa (CP Febrer).
Parlar amb el prof. Marc Argilés per organitzar
sessions rotatòries d’alumnes de Teràpia Visual
amb els professionals del CUV.
La Núria Vila seguirà treballant amb la proposta
horària que ha presentat i d’acord amb un
model flexible i adaptable a l’encàrrec que
tenim aprovat.
Seguiment de les compres que queden
pendents, pel que fa a inversions.
Informar a la Sofia Pascual que, en cas que un
cop fetes les inversions que tenim previstes i
aprovades quedin diners de capítol 2,
participarem en la compra de servidors fins a un
màxim de 2000€.
Informar al Marc López que la cursa solidària es
postposa pel 17 d’octubre, donat que entenem
que serà més probable que es pugui dur a terme
en el format que desitgem.
Demanar a SGA si un membre de tribunal de TFE
es pot negar a signar un document de
confidencialitat, si es demana per part de
l’estudiant.
Parlar amb la Sofia Pascual per tal de deixar
constància que els serveis informàtics no ens
arriben amb els estàndards de “velocitat” que
ens caldrien i si cal que demanem una reunió
amb els seus superiors o li cal recolzament.
Preparar la documentació i les dades per parlar
amb gerència sobre la necessitat de finançar de
forma diferent les despeses del registre i
manteniment de les dades clíniques del CUV.

Meritxell Vilaseca Ricart

Núria Vila
Núria Tomàs

Núria Vila i Joan
Gispets
Xavier Molinero

Joan Gispets

Mireia Pacheco

Joan Gispets

Núria Tomàs

Núria Tomàs

Vist i plau,
Joan Gispets Parcerisas

Secretària acadèmica

Degà de la FOOT
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