
PROCEDIMENT PER A LA CONVOCATORIA I ACTUACIONS DE LES 

REUNIONS VIRTUALS DE LA COMISSIÓ PERMANENT DEL CONSELL DE 

DEPARTAMENT DE MATEMATICA APLICADA 

Per a la convocatòria i actuacions virtuals de la Comissió Permanent del Consell de 

Departament, s'atendran les següents condicions: 

1. Sobre actuacions. Les qüestions que es tracten en les reunions virtuals de la Comissió 

Permanent seran sempre relatives a assumptes de tràmit tals com aprovació de cursos, 

autoritzacions per a impartir docència en títols propis, tràmits de lectura de tesis 

doctorals, sol·licituds de beques i ajudes, etc. 

En qualsevol cas, els assumptes tractats en aquestes reunions s'elevaran a la reunió 

ordinària següent del Consell de Departament per a la seua ratificació, si és procedent. 

2. Sobre la convocatòria. La convocatòria per a les reunions virtuals de la Comissió 

Permanent es realitzarà per correu electrònic, i s'hi haurà d'adjuntar tota la informació 

pertinent sobre els assumptes que se sotmeten a aprovació. Així mateix s’adjuntarà l'acta 

de la mateixa sessió per a la seua aprovació, si és procedent. 

3. Sobre terminis. Prèviament a la celebració d'una reunió virtual de la Comissió 

Permanent, és remetrà per correu electrònic a tots els membres del Consell de 

Departament i almenys amb quaranta-huit hores d'antelació la convocatòria de la 

mateixa, adjuntant tota la documentació relativa als punts a tractar. 

El termini anterior és pot reduir a vint-i-quatre hores sempre que és complisquen la resta 

de requisits i se'n faça constar la urgència. 

Una vegada transcorregut el termini fixat en la convocatòria és procedirà pel secretari 

del Departament a l'obertura de la reunió virtual de la Comissió Permanent, i s’avisarà de 

l'inici de la reunió i del seu terme a tots els membres del Consell de Departament via 

correu electrònic (duració 24 h). Els seus membres disposaran d'un termini de 24 hores, la 

duració de la reunió, per a fer arribar al secretari del Departament qualsevol aclariment o 

disconformitat amb els assumptes que s'hi tractaran. 

4. Sobre l'aprovació, si és procedent, dels assumptes a tractar. Si passat el termini de 

24 hores, cap membre de la Comissió Permanent manifesta la seua disconformitat 

expressa amb els punts a tractar, s’entendrà que la Comissió Permanent ha donat el 

vistiplau als corresponents assumptes de l'ordre del dia. Per contra, si algun membre de 

la Comissió Permanent manifesta la seua disconformitat expressa amb algun dels 

assumptes a tractar, aquest assumpte no serà aprovat i haurà de tractar-se en una pròxima 

reunió ordinària de la Comissió Permanent o del Consell de Departament. A més aquesta 

disconformitat s’arreplegarà en l'acta de la Comissió Permanent, que amb aquesta 

modificació es considerarà aprovada. 

 


