
 
Per indicació del Degà de la Facultat de Ciències Socials us convoque a la Junta de Centre 
que es celebrarà online el pròxim dilluns 25 de maig a les 11.00h en primera convocatòria 
i a les 11.30h. en segona. La junta es desenvoluparà mitjançant videoconferència per 
BBC. Cal destacar la importància dels punts a tractar, fins i tot de la necessitat de quòrum 
mínim i votació confidencial, per la qual cosa es prega la màxima assistència.  

Ordre del dia: 

1. Lectura i aprovació, si escau, de les actes de les sessions anteriors 

2. Informe del degà i de l’equip deganal 

3. Aprovació, si escau, de la liquidació de l’assignació pressupostària de 
l’exercici 2019 de la Facultat de Ciències Socials 

4. Aprovació, si escau, de la proposta de distribució de l’assignació 
pressupostària de 2020 de la Facultat de Ciències Socials 

5. Informació sobre l’aprovació d’horaris del curs 2020-2021 

6. Aprovació, si escau, de la modificació de la CCA del Màster de Direcció i 
Gestió de RRHH 

7. Aprovació, si escau, de proposta de contractació com a professor emèrit del 
profesor Rafael Fernández Guerrero 

8. Torn obert de paraula 

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

La celebració de la sessió a distància es realitzarà de la següent manera: 

- la videoconferència 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/93adcc6636fe4207a35c68a6a6ac65dc 

- la votació de tots els punts de l’ordre del dia es farà a la vegada que es desenvolupa la 
sessió. El president donarà les instruccions precises per a cada punt. 

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, i amb la Resolució del Rectorat de la 
Universitat de València sobre “medidas extraordinarias referidas a la realización de las 
reuniones de órganos colegiados a distancia”, de 27 de març de 2020 
(https://www.uv.es/coronavirus/Guia_reuniones_noPresenciales.pdf)  

La secretària 
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