
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per indicació de la Sra. Degana, us convoque a la sessió ordinària de la Junta de 
Centre que tindrà lloc a la Sala	de	Juntes	de	l’edifici	de	Deganats, el proper dimarts 
dia 17 d’abril de 2018 a les 11:00 h en primera convocatòria i a les 11:15 h en 
segona, amb el següent 
 
ORDRE DEL DIA: 
 
1.- Aprovació, si escau, de les actes de les sessions anteriors. 
	
2.- Informe de la Sra. Degana. 
 
3.- Informe dels presidents de les Comissions de Facultat i dels representants en les 
Comissions d’Universitat. 
 
4.- Aprovació, si escau, de la proposta de les comissions de selecció de personal 
contractat de caràcter temporal per al curs 2017-18. 
 
5.- Actualització i renovació de la composició de les Comissions de Facultat. 
 
5BIS- Aprovació, si escau, de la nova composició de la CCA del Màster en 
Biodiversitat: Conservació i Evolució. 
 
6.- Vistiplau de la Junta de Centre, si escau, al Document de l’Expressió d’Interès per 
a la proposta d’un nou màster oficial denominat: “Màster en Virologia” 
 
6BIS- Aprovació, si escau, de la nova composició de la CCPD en Biodiversitat i 
Biologia Evolutiva. 
 
7.- Aprovació, si escau, de la proposta de la comissió econòmica respecte al vehicle 
de la Facultat. 
 
8.- Aprovació, si escau, de cursar la sol·licitud per part de la Junta de Centre a la 
Universitat de la contractació com a Professor Emèrit d’Eduardo Vicente Pedrós. 
 
9.- Liquidació i aprovació, si escau, del pressupost del Centre corresponent a 
l’exercici 2017. 
 
10.-  Aprovació, si escau, de la proposta de distribució econòmica del Centre 
corresponent a l’exercici 2018. 
 
11.- Torn obert de paraula.  
 
 
 



Tot demanant-vos encaridament la vostra assistència i puntualitat, us saluda 
atentament, 
  

Mª Teresa Martínez Pastor 
      Secretària  
	
* La documentació pot  consultar-se a l’espai de disc “ jfbiologia”. 
 
Nota: es recorda als membres electes de la Junta de Centre la seua obligació 
d’assistir-ne a les sessions o d’excusar la seua assistència per causa justificada, i  que 
la falta de quòrum pot impedir la realització de la reunió. 


