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RESERVA SALA DE JUNTES 

 
 

Amb la finalitat d'ordenar les diferents activitats que vénen desenvolupant-
se en la sala de Juntes de la Facultat, és convenient l'establiment d'unes 
normes reguladores que en faciliten al màxim l'ús, establir un ordre de 
prioritats i un calendari d'ocupació que puga ser conegut en qualsevol 
moment pels possibles usuaris. Es pretén que aquesta normativa siga 
senzilla i flexible i que permeta la utilització òptima dels espais i la solució 
dels possibles conflictes d'interessos que pogueren sorgir. 
 

1. . ORDRE DE PRIORITATS 
Tindran prioritat absoluta les activitats pròpies de la Facultat de Ciències, i 
també les activitats acadèmiques especials, reunions d'òrgans col·legiats, 
comissions, conferències, etc.  
 
La disponibilitat de la Sala per a altres activitats quedarà limitada i 
condicionada a l'organització ordinària de les activitats que li són pròpies. 
 

2. . RESERVA 
 
Les peticions es realitzaran a través de la pàgina web de la Facultat i 
s'atendran per rigorós ordre d'entrada, sense perjudici que el Deganat puga 
oferir altres alternatives en els espais o franges horàries disponibles en 
funció de les característiques de les activitats o del seu solapament. 
 
En cas de reserves per a efectuar assajos d'oposicions, tesis, etc., la 
reserva serà condicional. La confirmació definitiva es realitzarà amb 48 
hores d'antelació a la data de realització de l'activitat. En cas de denegació 
de la sol·licitud, a causa del solapament amb altra activitat acadèmica o 
oficial, la Secretaria de la Facultat facilitarà, si és possible, espais 
alternatius. 
 
Per a activitats alienes a la Facultat, només s'admetran reserves amb dues 
setmanes d'antelació, com a màxim, respecte a la data prevista.  
 
En tots els casos, caldrà emplenar-se el formulari que apareix publicat en la 
pàgina web de la Facultat. Com orientació, en aquesta pàgina podrà 
consultar-se la disponibilitat de la Sala. Aquest document, s'actualitzarà 
cada 24 h, per la qual cosa la informació té un caràcter provisional. En el 
formulari serà imprescindible emplenar tots els camps sol·licitats, abans del 
seu enviament a la Secretaria de la Facultat. Entre d’altres s'haurà d'indicar 
una persona de contacte, a qui se li comunicarà al més prompte possible la 
confirmació o denegació de la reserva. 
 
Les sol·licituds que hagen estat acceptades es confirmaran mitjançant 
correu electrònic a la persona de contacte. La denegació es realitzarà per la 
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mateixa via o per contacte telefònic, i s’intentarà, en tot cas, cercar 
alternatives a la proposta inicial. 
 

3. . ANUL·LACIÓ DE RESERVES 
 
En cas de no poder-se desenvolupar l'activitat prevista, serà responsabilitat 
de la persona sol·licitant anul·lar la reserva amb la major diligència i 
antelació possible, mitjançant correu electrònic a la Secretaria de la Facultat 
facu.ciencies@ua.es o a l'extensió 3557. 
 


