Acta de la Junta Permanent de la Facultat de Psicologia
Número de l’acta: 91
Tipus de sessió: extraordinària
Data: des del 15/06/2020 al 17/06/2020
Hora: Des de les 9:00 fins les 16:00
Lloc: A distància (per correu electrònic)

Hi assisteixen (voten per correu electrònic): Maria Álvarez; Sergi Ballespí; Lorena Bogónez; Albert
Bonillo; José Luis Costa; Miquel Domènech; Sílvia Edo; Jordi Fernández; Núria Gallart; Elena
Garrido; José Luis Lalueza; Joaquim T. Limonero; Marisol Mora; Blas Navarro; MªJesús Nebrera;
Jordi Obiols; Susana Pallarés; Eva Penelo; David Quevedo; Yago Ramis; Tatiana Rovira, presidenta;
Susana Subirà; Sabina Tulbure; Anna Vale, secretària.

No hi assisteixen:
Jan Arañó; Judit Bertran; Núria Fàbrega; Miriam Flores; Clara Garcia; Estel Gelabert; Patricia
Mayoral; Judit Puig; Bernat Saldo; Nayme Salas; Carrasumada Serrano; Nuria Solsona.
Atesa l’emergència sanitària decretada a causa del Covid-19, la reunió es realitza a distància d’acord
amb la Instrucció 9/2020 que modifica la instrucció 5/2020, sobre l’organització de reunions urgents
a distància dels òrgans de govern col·legiats generals davant l’emergència sanitària decretada a
causa del Covid-19, dictada de manera excepcional per tal de permetre l’adopció dels acords
imprescindibles i urgents durant aquest període. Per aquest motiu, el punt a tractar i acordar, si escau,
en aquesta sessió és únicament l’imprescindible i urgent, que respon a l’obertura dels tràmits
administratius que estaven suspesos fins el moment.

ORDRE DEL DIA
1. Aprovació, si escau, de la proposta dels membres per part del centre de la comissió de la
plaça de professorat Agregat Psicologia Bàsica AAG00439
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1. Aprovació, si escau, de la proposta dels membres per part del centre de la comissió
de la plaça de professorat Agregat Psicologia Bàsica AAG00439
L'àrea d'adscripció de la plaça que es convoca és Psicologia Bàsica i, segons acord de la
comissió executiva del departament corresponent, té el següent perfil: Perfil investigador:
Processos de recuperació de l'estrès en esportistes i adherència a l’activitat física saludable
en població general; Perfil docent: Pràctiques integrades en el context de l'aprenentatge i el
condicionament. En el marc d'aquesta convocatòria, la Facultat proposa un membre titular i
un suplent de la comissió avaluadora, que pertanyen a àrees afins a l'àrea d'adscripció de la
plaça. La Facultat de Psicologia proposa com a membre titular de la comissió la Dra.
Margalida Coll, de l'àrea afí de Psicobiologia, i com a membre suplent el Dr. Ramon
Cladellas, de l'àrea afí de Psicologia Evolutiva i de l'Educació, ambdós amb perfils docents i
de recerca adequats al perfil de la plaça que es convoca.
S’obre un període de discussió, amb una llista oberta de correus-e de totes les persones
membres de la Junta Permanent, entre les 9:00 hores del dia 15 de juny fins les 16:00 hores
del dia 16 de juny, si bé no es rep cap missatge. La votació del punts es fa efectiva durant el
dia 17 de juny (des de les 9:00 hores fins a les 16:00 hores), mitjançant l’enviament a la
secretària de la Facultat de la papereta, adjunta a la convocatòria, emplenada i signada.
Després de realitzar el recompte de vots, el percentatge de participació és del 60,5% i el
resultat de la votació és:
-

23 vots a favor

-

0 vots en contra

-

1 abstenció

Així doncs, es considera aprovada la proposta subjecta a votació. A la convocatòria
s’especifica que els acords s'hauran de ratificar per la Junta Permanent de la Facultat en
reunió presencial un cop es torni a la normalitat.
El dia 17/06/2020 a les 16:00 hores finalitza el període de votació i s’aixeca la sessió, de la
qual, com a secretària, estenc aquesta acta.
La secretària
Ana Maria Vale
Martinez - DNI
33927069E (TCAT)
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Anna Vale

Vist i plau
La presidenta
Tatiana Rovira
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