
 
 

SÍNTESI DE JUNTA DE CENTRE DE 1 D’ABRIL DE 2022 

 

EN LA SESSIÓ DE 1 D’ABRIL LA JUNTA DE CENTRE HA APROVAT AMB EL NOMBRE 
DE VOTS NESSESARI TOTES LES PROPOSTES INCLOSES AL ORDRE DEL DIA. LA 
DOCUMENTACIÓ ES POT CONSULTAR AL DEGANAT PELS MEMBRES DE LA 
COMUNITAT UNIVERSITÀRIA. 

INFORMACIÓ: 

- La Junta aprova la liquidació de l’assignació pressupostària de l’exercici 2021 
i la proposta de distribució de l’assignació pressupostària de 2022 de la 
Facultat de Ciències Socials. S’adjunta documentació de l’assignació 
pressupostària. 

- S’informa de les eleccions a Rectorat; s’ha proclamat la candidatura de la 
Rectora Maria Vicenta Mestre Escrivà. En la Facultat de Ciències Socials, amb 
participació de 45,26% de PDI Dr. i amb vinculació permanent (54,98 en tota 
la UV), 14,84% de PDI no Dr o sense vinculació permanent (14,31% en tota 
la UV), 0,44% d’estudiantat (1,96 en tota la UV) i 36,68% en PAS del campus 
(28,53% en tota la UV). 

- S’han aprovat les Comissions de selecció de personal contractat de caràcter 
temporal per al curs 2022/23; s’aprova la proposta de membres fitxes de les 
Comissions de selecció de places de professorat contractat doctor per al curs 
2022/23. En juntes virtuals de 29 d’abril i 13 de maig es completen aquestes 
comissions i s’aproven les propostes dels tribunals de places vacants de 
cossos docents universitaris per al curs  2022/23. 

- S’han celebrat les sessions i visita online del programa Conèixer, amb 
participació d’una trentena d’estudiantes i estudiants. El SEDI les posarà 
disponibles a internet. S’espera que l’activitat torne a la presencialitat en 
2023. 

- S’informa de la participació de l’estudiantat en el Programa Entre Iguals, amb 
un total de 42 sol·licituds: en RRLL i RRHH 18 sol·licituds aprovades i 6 
denegades, en Sociologia 3 sol·licituds i en TS 10 sol·licituds aprovades, 2 
baixes i 3 denegades. 

- El 31 de gener es va celebrar el III Fòrum d’ocupació de la Facultat de Ciències 
Socials, amb prop de 200 estudiantes i estudiants inscrits i amb 27 estands 
d’empreses i entitats. 

- S’informa dels actes culturals celebrats relacionats especialment amb el mes 
de la igualtat a la Facultat de Ciències Socials.  

Deganat 

ANEX: proposta de distribució de l’assignació pressupostària de 2022 


