
 
 
 
 
 

Dia de la reunió: 6 d’abril de 2020 
Hora de la reunió: 11 hores (1ª Convocatòria) 
i 11,30 (2ª Convocatòria)  
Debat de punts:  de 11 a 17 hores  

 Votació: de 17 a 19 hores 
       Dia de la convocatòria: 1 d’abril de 2020 

 
 
 
 L'Il·lm. Sr. Degà convoca reunió ordinària de Junta de Facultat Virtual que es celebrarà 
en la data i hora indicades a través de l’aula virtual (comunitat Junta de Facultat),  d’acord amb 
el següent  Ordre del dia: 
 
1. Aprovació, si escau, de l’acta anterior, ordinària de 19 de desembre de 2019. 
2. Informe del  Degà. 
3. Liquidació del pressupost de l’any 2019 i aprovació, si escau, de la proposta de distribució 

del pressupost per a l’any 2020. 
4. Aprovació, si escau, de l'oferta de places per a admissió d'estudiants/tes amb estudis 

universitaris oficials parcials curs 2020-21. 
5. Proposta i aprovació, si escau, de la composició de la Comissió de selecció de personal 

contractat de caràcter temporal (places d’ajudant, ajudant doctor i associat) per al curs 2020-
2021. 

6. Proposta i aprovació si escau dels vocals 1 i 2 titulars i suplents de les comissions de 
professorat contractat doctor per al curs 2020-2021. 

7. Proposta i aprovació si escau dels vocals 3  titulars i suplents de les comissions de professorat  
contractat doctor. 

8. Proposta i aprovació, si escau, dels tribunals de places vacants de cossos docents 
Universitaris. 

9. Aprovació, si escau de la renovació parcial de la comissió de pràctiques externes de la Facultat 
de Geografia i Història.  

10. Aprovació, si escau, de la renovació de la comissió d’investigació de la Facultat de Geografia  
11. Aprovació, si escau, de la renovació parcial de la Comissió de Qualitat de la Facultat de 

Geografia i Història. 
12. Aprovació, si escau, de la comissió d’igualtat i polítiques inclusives de la Facultat de 

Geografia i Història. 
13. Aprovació, si escau, de la comissió de sostenibilitat de la Facultat de Geografia i Història. 
14. Aprovació, si escau, de la renovació parcial de les CAT de la Facultat de Geografia i Història. 
15. Assumptes de tràmit. 
16. Torn obert de paraula. 
 

EL SECRETARI 

 
Manuel Lomas Cortés 


