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Per indicació del Degà de la Facultat de Ciències Socials us convoque a la Junta de Centre 

que es celebrarà online el pròxim dimecres 8 d’abril. La informació al voltant de com està 

afectant l’estat de alarma a la nostra tasca com a docents i en la nostra relació amb 

l’estudiantat, aconsella fer una videoconferència per escoltar l’informe del degà i obrir un 

espai de participació als membres de la Junta. D’altra banda, la necessitat d’aprovar les 

comissions de contractació per garantir la realització dels concursos necessaris i de les 

promocions requereix d'una votació amb un mínim de quòrum. Per tal de facilitar-ho, la 

votació es farà a distància a través del correu electrònic, deganat.socials@uv.es, com 

s’explica més avall. 

Ordre del dia: 

1. Informe del Degà i torn obert de paraules.. 

2. Aprovació, si escau, de la proposta de membres de la Comissió de selecció de personal 

contractat de caràcter temporal per al curs 2020/2021. 

3. Aprovació, si escau, de la proposta de membres de les Comissions de selecció de places 

de professorat contractat doctor per al curs 2020/2021. 

4. Aprovació, si escau, de la proposta de membres dels Tribunals de places vacants de 

cossos docents universitaris per al curs  2020/2021. 

La informació de totes les propostes es podrà consultar a l’aula virtual, abans de la sessió. 

La celebració de la sessió online es realitzarà de la següent manera: 

- la sessió per videoconferència començarà a les 9.30h en primera convocatòria i a les 

10.00h en segona, del dimecres 8 d’abril. Es realitzarà mitjançant Blackboard 

collaborate, des de la comunitat virtual de la Junta de Centre. Els qui no pugen entrar des 

de la comunitat, podran fer-ho directament des de el seu navegador, copiant el següent 

enllaç: https://eu.bbcollab.com/guest/8f7874f01e424210bc227103e3ba8065 

- la votació dels punts 2, 3 i 4 es realitzarà mitjançant el correu electrònic de la Universitat 

de València dirigit a deganat.socials@uv.es, durant el proper dia 8 d’abril, des de 9.30h 

fins a les 14:00h.  

- per a efectuar les votacions cada membre de la Junta amb veu i vot enviarà el seu correu 

dins de l’espai de temps indicat, amb un dels següents missatges: 

 Vote SI a la proposta de Tribunal indicada al punt... de l’ordre del dia 
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 Vote NO a la proposta de Tribunal indicada al punt... de l’ordre del dia 

 Vote ABSTENCIÓ, a la proposta de Tribunal indicada al punt... de l’ordre del dia. 

Si el sentit del vot es el mateix per a tots els punts, es pot indicar expressament. 

- En cas que es vulga que conste en acta alguna intervenció, relacionada amb el punt votat, 

es podrà fer constar en el mateix missatge. 

- al finalitzar la reunió, la presidència, o per delegació la secretària de la Junta, deixarà 

constància de manera clara i feaciente de l’acord adoptat, perquè tots els i les membres 

en tinguen coneixement. 

Aquesta convocatòria es fa d’acord amb el Reglament de la UV per a la realització de 

reunions i l’adopció d’acords a distància per part d’òrgans col·legiats de la UV, aprovat 

pel Consell de Govern el 18 de febrer de 2019. 

La secretària 

Mª José Aradilla 

 

 

 

 

 


