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DATA DE LA REUNIÓ: Dilluns, 24 de juliol de 2017 

HORA DE LA REUNIÓ: Fins a les 13 hores 
LLOC: Virtual 

DATA DE LA CONVOCATÒRIA: Dijous, 20 de juliol de 2017 

 
D’ordre del Sr. Degà, sou convocat/da a la reunió de la Junta de Facultat 
Extraordinària (i virtual) que tindrà lloc en la data i hora indicades i d’acord amb el 
següent 

 
ORDRE DEL DIA: 

 

1. Aprovació, si escau, de la proposta de tribunal de la plaça núm. 2.769 (professor contractat doctor 
interí) de l’àrea de coneixement de Filologia Anglesa. 

 

                                                                            EL SECRETARI, 

                                                                                  

 

 

                                                                     Signat: Rafael Roca Ricart 

                                          Secretari de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació 

 
Nota: La proposta de membres del tribunal és la següent: 

Titulars: 

- Presidència: Carles Padilla Carmona (Àrea de Filologia Llatina) 

- Vocal 1: Manuel Pérez Saldanya (Àrea de Filologia Catalana) 

- Vocal 2: Amparo Ricós Vidal (Àrea de Llengua Espanyola) 

Suplents: 

- Presidència: Francesc A. Martínez Gallego (Àrea de Periodisme) 

- Vocal 1: Daniel Jorques Jiménez (Àrea de Lingüística) 

- Vocal 2: Irene Romera Pintor (Àrea de Filologia Italiana) 
Us demanem que feu arribar, per correu electrònic, al Secretari de la FFTiC el vostre vot al voltant del 

punt únic. Podeu fer-ho des d’avui i fins a les 13 hores del proper dilluns 24 de juliol. 
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El vot pot tenir tres expressions: 

-Sí a la proposta 
-No a la proposta 

-Abstenció 

Moltes gràcies. 


