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COMISIÓN PERMANENTE DA XUNTA DA FACULTADE DE DEREITO DE OURENSE 
ACORDOS ADOPTADOS NA REUNIÓN ORDINARIA  

DO DÍA 11 DE FEBREIRO DE 2019 

Acórdase por asentimento1: 

1. Aprobar a acta da reunión ordinaria do día 19 de decembro de 2018.

2. Aprobar a táboa de recoñecementos de materias do Grao en Dereito para facilitar a mobilidade do 
estudantado nas Facultades de Dereito do Sistema Universitario de Galicia.

3. Aprobar as contías asignadas ás áreas xurídicas da partida orzamentaria de mobiliario e 
equipamento, permitindo, non obstante, imputar gastos noutras partidas ou conceptos -por exemplo, 
para a adquisición de tóner ou, se, trasladada a consulta ao servizo de contabilidade, se permite 
habilitar o concepto correspondente para a adquisición de libros en papel para a biblioteca-.

4. Aprobar a memoria económica do orzamento da Facultade do exercicio 2018.

Ourense, 12 de febreiro de 2019 

Concepción Martínez Martínez 
SECRETARIA DA FACULTADE DE DEREITO 

Contra os presentes acordos, que non esgotan a vía administrativa, poderase interpoñer un recurso de alzada, no prazo 
dun mes contado desde o día seguinte ao da súa publicación, ante o Consello de Goberno de acordo co disposto nos artigos 
121 e 122 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas. 

1 Toda a documentación pode consultarse na Secretaría do Decanato. 

DILIXENCIA para facer constar que os acordos adoptados na 
reunión ordinaria da Comisión Permanente da Xunta da 
Facultade de Dereito de Ourense, celebrada o día 11 de febreiro 
de 2019, se publicaron oficialmente no taboleiro de anuncios da 
Facultade o día 12 de febreiro de 2019. 

Concepción Martínez Martínez 
Secretaria da Facultade de Dereito 
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