
 

Per indicació del Degà de la Facultat de Ciències Socials us convoque a la junta de 
centre que es celebrarà a distància, el pròxim dimarts 7 de maig, amb el següent punt 
únic de l’ordre del dia: 

PUNT ÚNIC: aprovació, si escau, de la proposta de membres del Tribunal de la plaça 
de catedràtic d’universitat de l’àrea de treball social i serveis socials, num.2789. 

La informació de la proposta es pot consultar a l’annex.  

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

- la votació i, en el seu cas, l’emissió d’opinions es realitzaran mitjançant el correu 
electrònic de la Universitat de València dirigit a deganat.socials@uv.es .Si es vol que 
conste en acta, caldrà explicitar-ho. 

- la sessió començarà a les 9.00h en primera convocatòria i a les 9.30h en segona i es 
desenvoluparà fins a les 13h del mateix dia 7 de maig. 

- per a efectuar la votació 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, acompanyat del 
comentari que, en el seu cas, desitja realitzar: 

            Vote SI a la proposta de Tribunal indicada al punt únic de l’ordre del dia 

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

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

- al finalitzar la reunió, la presidència, o per delegació la secretaria de la junta, deixarà 
constància de manera clara i fefaent de l’acord adoptat, perquè tots els membres 
n’estiguen assabentats. 

 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. 

 ANNEX: la Junta de centre ha de proposar tres vocals i llurs suplents, aliens al 
departament, de la mateixa àrea de coneixement o d’àrees afins. Respecte a la plaça de 
CU de l’àrea de treball social i serveis socials nº 2789, es proposen les següents 
persones: 

Vocal primer titular: Antonio López Peláez, CU, UNED, àrea de sociologia, 4 sexennis. 
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Vocal primer suplent: Jordi Garreta Bochaca, CU, Universidad de Lleida, àrea de 
sociologia, 4 sexennis 

Vocal segon titular: Xavier Coller Porta, CU, Universidad Pablo de Olavide, àrea de 
sociologia, 4 sexennis. 

Vocal segon suplent: Ana Marta Guillén Rodríguez, CU, Universidad de Oviedo, àrea 
de sociologia, 4 sexennis. 

Vocal tercer titular: Gerardo Meil Landwerlin, CU, Universidad Autónoma de Madrid, 
àrea de sociologia, 5 sexennis. 

Vocal tercer suplent: Mª Dolores Cáceres Zapatero, CU, Universidad Complutense de 
Madrid, àrea de sociologia, 3 sexennis. 

  

València 3 de maig 2019 

La secretària 

Maria José Aradilla 

 


