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Benvolgut/da company/a: 
 
Per indicació del degà, us convoque a la reunió 
extraordinària del Claustre de la Facultat que tindrà 
lloc: 
 
Data: dimarts 23 de febrer de 2016 
Hora: 13.30h en primera convocatòria, 14.00h en 
segona convocatòria 
Lloc: aula magna 
Ordre del dia: 

1. Elecció, per i d'entre els estudiants claustrals, 
de la presidència de la Delegació d'Estudiants 
de la Facultat. 

2. Elecció, per i d'entre els estudiants claustrals, 
dels representants d'aquest col·lectiu en la 
Junta de Facultat 

3. Elecció, per i d'entre els estudiants claustrals, 
dels representants d'aquest col·lectiu en les 
següents comissions: 

Pràctiques 
Resolució de Reclamacions 
Garantia de Qualitat 
 
A fi de possibilitar que el nostre col·lectiu d'estudiants 
puga constituir-se i triar els seus representants, es 
prega a la resta de claustrals que, de no assistir a la 
reunió, facen la corresponent delegació d'assistència, 
amb la finalitat d'aconseguir el quòrum necessari per a 
celebrar les votacions. 
 
 
Igualment, en afectar els punts del claustre en 
exclusiva als representants en claustre dels estudiants, 
NO SE SUSPENDRAN LES CLASSES, durant el 
desenvolupament de la reunió, sinó que es considerarà 
justificada la no assistència dels esmentats 
representants, per el que s'expedirà, en cas necessari, 
el corresponent certificat.  
 

 
 

 Estimado/a compañero/a: 

Por indicación del decano, le convoco a la reunión 
extraordinaria del Claustro de la Facultad que 
tendrá lugar: 

Fecha: martes 23 de febrero de 2016. 
Hora: 13.30h en primera convocatoria, 14.00h en 
segunda convocatoria. 
Lugar: aula magna. 
Orden del día:  

1. Elección, por y de entre los/las estudiantes 
claustrales, de la presidencia de la 
Delegación de Estudiantes de la Facultad. 

2. Elección, por y de entre los/las estudiantes 
claustrales, de los representantes de ese 
colectivo en la Junta de Facultad 

3. Elección, por y de entre los/las estudiantes 
claustrales, de los representantes de ese 
colectivo en las siguientes comisiones: 

Prácticas 
Resolución de Reclamaciones 
Garantía de Calidad  

Al objeto de posibilitar que nuestro colectivo de 
estudiantes pueda constituirse y elegir a sus 
representantes, se ruega a los restantes claustrales 
que, de no asistir a la misma, realicen la 
correspondiente delegación de asistencia, con el fin 
de alcanzar el quórum necesario para celebrar las 
citadas votaciones. 

Igualmente, al afectar los puntos del claustro en 
exclusiva a los representantes en claustro de dicho 
colectivo, NO SE SUSPENDERÁN LAS CLASES, durante 
el desarrollo del mismo, sino que se considerará 
justificada la no asistencia de los mencionados 
representantes, para lo que se expedirá, en caso 
necesario, el correspondiente certificado.  

 
 

Josep Lluís Martos 

Secretari 

 


