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ACTA  DA SESIÓN EXTRAORDINARIA DA COMISIÓN PERMANENTE DA 

XUNTA DA FACULTADE DE HISTORIA DO 1 DE OUTUBRO DE 2019 

 

Lista de asistentes 
 
Equipo Decanal 

Cadilla Lomba, Josefina T. 
Fernández Fernández, Adolfo 
Reboreda Morillo, Susana 
PDI 

Comendador Rey, Beatriz 
Prada Rodríguez, Julio 
Vaquero Díaz, María Beatriz 
PAS 

Rodríguez Bouzas, Josefa 
 
 
 

 

No Decanato da Facultade de Historia do campus de Ourense, reúnense os 

membros da Comisión Permanente, o martes 1 de outubro de 2019,  ás 

13.00 h. en segunda e definitiva convocatoria, co obxecto de tratar os 

seguintes puntos da orde do día: 

1.- Aprobación se procede, da designación dun novo membro do 

tribunal para os premios extraordinarios de Grao en Xeografía e 

Historia, por atoparse de baixa unha das persoas titulares. 

1.- Aprobación se procede, da designación dun novo membro do tribunal para os 

premios extraordinarios de Grao en Xeografía e Historia, por atoparse de baixa unha 

das persoas titulares. 

Agradece a decana a presenza dos membros da comisión permanente e pide 

desculpas por ter convocado con tan pouco tempo. O motivo é que está de baixa a 

profesora Yolanda Barriocanal que era un dos membros do tribunal para os premios 

extraordinarios de Grao. No momento en que se nomeou o citado tribunal non se 

designaron membros suplentes o que obriga nestes momentos en que xurde unha 

baixa por enfermidade a volver a convocar á comisión para designar a un novo 

integrante. Decídese entre todos os presentes que será Susana Reboreda a decana a 
persoa que substituirá á profesora Yolanda Barriocanal.  

Ao non haber máis asuntos que tratar, remata a sesión ás 13.15 h do día 1 de outubro 

de 2019, da que eu como secretaria dou fe, co visto e prace da decana.  

 

A decana     A secretaria 

Asinado dixitalmente   Asinado dixitalmente 

Susana Reboreda Morillo   Josefina Cadilla Lomba 
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