Núm. 147

29/07/2021

5

ACORD DE CONSTITUCIÓ I ÀMBIT D'ACTUACIÓ DE LES COMISSIONS DEL CONSELL DE
GOVERN
Aprovat pel Consell de Govern de 22 de juliol de 2021
Preàmbul
Els Estatuts de la Universitat Politècnica de València estableixen que el Consell de Govern
actua en ple i en comissions, i que el Ple pot dotar‐se, amb caràcter assessor, de les comissions
que estime convenients per al millor exercici de les seues funcions, i determinar‐ne la
composició i funcions.
Així mateix, el Reglament del Consell de Govern indica que el Consell de Govern, amb la
finalitat de millorar l'exercici de les seues funcions, pot constituir durant el seu mandat, amb
caràcter assessor, les comissions o subcomissions que considere oportunes, i definir‐ne la
composició, les funcions i altres normes necessàries per al seu funcionament.
El Consell de Govern, per acord del 21 de juny del 2017, va aprovar la constitució i l'àmbit
d'actuació de les seues comissions, i va ser modificat pels acords del 13 de març de 2018 i del
27 de febrer del 2020.
Iniciat un nou període de mandat amb el nomenament del nou rector efectuat pel Decret
74/2021, del 28 de maig, del Consell de la Generalitat, i amb la nova estructura orgànica i
funcional dels òrgans de govern i representació unipersonals d'àmbit general, correspon
revisar la composició i l'àmbit d'actuació de les comissions del Consell de Govern actualment
en funcionament, atesa la necessitat d'introduir alguns canvis.
Per tot això, el Consell de Govern, en l'exercici de les competències que li venen donades per
l'article 46 dels Estatuts de la Universitat Politècnica de València, aprovats pel Decret
182/2011, del 25 de novembre, del Consell de la Generalitat Valenciana, acorda:
Primer. Les comissions del Consell de Govern han d'emetre, en l'àmbit de la seua actuació i de
forma preceptiva, informe d'aquells temes que se li plantegen.
De resultar aprovada la proposta l'assumpte serà elevat al Ple del Consell de Govern per a la
seua ratificació, si escau.
De no resultar aprovada la proposta serà retornada a l'estructura o a la persona proponent,
amb indicació dels motius i de les accions que pot plantejar.
Segon. Queden constituïdes les comissions del Consell de Govern, amb la composició i els
àmbits d'actuació que a continuació es determinen:
2.1. Comissió Permanent
a) Composició:
President o presidenta: el rector o la rectora.
Secretari o secretària: el secretari general o la secretària general, o persona en qui delegue.
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Vocals:
Dos vicerectors o vicerectores designats i designades pel rector o la rectora.
Els coordinadors o les coordinadores dels directors i les directores o degans o deganes de
centres, dels directors i les directores departaments, dels directors i les directores instituts
universitaris d’investigació i dels directors i les directores d’estructures pròpies d'investigació.
Un o una membre del personal d'administració i serveis.
Un o una representant dels i les estudiants a proposta de la Delegació d'Alumnes de la
Universitat Politècnica de València.
b) Àmbit d'actuació:
b.1) Sessions del Consell de Govern: calendari, ordre del dia i actuacions preparatòries.
b.2) Comissions del Consell de Govern: estructura, composició i modificació. Altres comissions.
b.3) Representants del Consell de Govern en altres òrgans col∙legiats.
b.4) Reglaments d'escoles i facultats, departaments, instituts universitaris d'investigació i
estructures pròpies d'investigació.
b.5) Convocatòries d'eleccions i calendari.
b.6) Normatives no assignades a altres comissions.
b.7) Participació de la Universitat en altres ens, entitats o organismes no assignada a altres
comissions.
b.8) Distincions de la Universitat.
b.9) Totes aquelles matèries que no hagen sigut assignades a cap altra comissió.
2.2. Comissió Acadèmica
a) Composició:
President o presidenta: el vicerector o la vicerectora d'Organització d'Estudis, Qualitat,
Acreditació i Llengües.
Secretari o secretària: el secretari general o la secretària general, o persona en qui delegue.
Vocals:
El vicerector o la vicerectora d'Estudiants i Emprenedoria.
El vicerector o la vicerectora de Professorat i Ordenació Acadèmica.
Cinc directors o directores o degans o deganes de centre.
Tres directors o directores de departament.
Un director o una directora d'institut universitari d'investigació.
Dos representants dels i les estudiants a proposta de la Delegació d'Alumnes de la Universitat
Politècnica de València.
b) Àmbit d'actuació:
b.1) Oferta formativa d'estudis oficials.
b.2) Estructures de la Universitat: creació, modificació i supressió d'escoles i facultats.
b.3) Qualitat i acreditació dels títols oficials.
b.4) Assumptes relatius a l'estudiantat.
b.5) Normatives d'estudis i alumnat.
b.6) Qualsevol altra competència de l'àmbit d'aquesta Comissió que no haja sigut assignada
expressament.
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2.3. Comissió d'R+D+i
a) Composició:
President o presidenta: el vicerector o la vicerectora d'Investigació.
Secretari o secretària: el secretari general o la secretària general, o persona en qui delegue.
Vocals:
El vicerector o la vicerectora de Planificació, Oferta Acadèmica i Transformació Digital.
El vicerector o la vicerectora d'Innovació i Transferència.
Dos directors o directores d'institut universitari d'investigació.
Tres directors o directores de departament.
Un director o una directora d'estructura pròpia d'investigació.
Un director o una directora o degà o degana de centre.
El director o la directora de l'Escola de Doctorat.
Un o una membre del personal docent i investigador.
b) Àmbit d'actuació:
b.1) Recerca, innovació i transferència.
b.2) Estructures de la Universitat: creació, modificació i supressió de departaments, instituts
universitaris d'investigació i estructures pròpies d'investigació.
b.3) Creació, modificació i supressió d’empreses derivades de la UPV i empreses de base
tecnològica.
b.4) Parc científic de la Ciutat Politècnica de la Innovació.
b.5) Programes d'ajuda. Convocatòries. Premis.
b.6) Normatives de recerca, desenvolupament i innovació.
b.7) Participació de la Universitat en altres ens, entitats o organismes de recerca.
b.8) Qualsevol altra competència de l'àmbit d'aquesta Comissió que no haja sigut assignada
expressament.
2.4. Comissió Econòmica i de Recursos Humans
a) Composició
President o presidenta: el vicerector o la vicerectora de Planificació, Oferta Acadèmica i
Transformació Digital.
Secretari o secretària: el secretari general o la secretària general, o persona en qui delegue.
Vocals:
El vicerector o la vicerectora de Professorat i Ordenació Acadèmica.
El vicerector o la vicerectora de Desenvolupament Sostenible dels Campus.
El gerent o la gerenta.
Un o una representant del Consell Social.
Els coordinadors o les coordinadores dels directors i les directores o degans o deganes de
centres, dels directors i les directores departaments, dels directors i les directores instituts
universitaris d’investigació i dels directors i les directores d’estructures pròpies d'investigació.
Un director o directora o degà o degana de centre.
Un director o una directora de departament.
Un o una membre del personal d'administració i serveis.
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Un o una representant dels i les estudiants a proposta de la Delegació d'Alumnes de la
Universitat Politècnica de València.
b) Àmbit d'actuació:
b.1) Pressupost, liquidació i comptes anuals de la Universitat i de les entitats dependents.
b.2) Patrimoni i infraestructures de la Universitat.
b.3) Participació de la Universitat en altres ens, entitats o organismes amb repercussió
econòmica.
b.4) Relació de llocs de treball del personal docent i investigador, i del personal d'administració
i serveis.
b.5) Qualsevol altra competència de caràcter econòmic o en matèria de personal no assignada
expressament.
2.5. Comissió de Promoció del Professorat
a) Composició:
President o presidenta: el vicerector o la vicerectora de Professorat i Ordenació Acadèmica.
Secretari o secretària: el secretari general o la secretària general, o persona en qui delegue.
Vocals:
El vicerector o la vicerectora d'Investigació.
El vicerector o la vicerectora de Planificació, Oferta Acadèmica i Transformació Digital.
Onze professors o professores pertanyents al cos de catedràtics o catedràtiques d'universitat.
b) Àmbit d'actuació:
b.1) Promoció del professorat.
b.2) Avaluació de trams docents del professorat.
b.3) Permisos i llicències del professorat.
b.4) Qualsevol altra competència de l'àmbit d'aquesta Comissió que no haja sigut assignada
expressament.
2.6. Comissió de Formació Permanent
a) Composició:
President o presidenta: el vicerector o la vicerectora d'Ocupació i Formació Permanent.
Secretari o secretària: el secretari general o la secretària general, o persona en qui delegue.
Vocals:
El vicerector o la vicerectora de Planificació, Oferta Acadèmica i Transformació Digital.
El director o la directora de l'Àrea de Formació Permanent.
Dos directors o directores o degans o deganes de centre.
Dos directors o directores de departament.
Un director o una directora d'institut universitari d'investigació.
Una persona del personal d'administració i serveis de l'Àrea d'Acció Internacional.
Un o una representant dels i les estudiants a proposta de la Delegació d'Alumnes de la
Universitat Politècnica de València.
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b) Àmbit d'actuació:
b.1) Títols propis de la Universitat.
b.2) Normatives d'estudis i activitats de formació permanent.
b.3) Qualsevol altra competència de l'àmbit d'aquesta Comissió que no haja sigut assignada
expressament.
Tercer. Clàusula derogatòria
Un. Queden expressament derogats els acords següents del Consell de Govern:
1. Acord del 21 de juny del 2017 pel qual es va aprovar la constitució i l'àmbit d'actuació de
les comissions del Consell de Govern.
2. Acord del 13 de març del 2018 pel qual es va modificar l'acord del 21 de juny del 2017 pel
qual es va aprovar la constitució i l'àmbit d'actuació de les comissions del Consell de
Govern.
3. Acord del 27 de febrer del 2020 pel qual es va modificar l'acord del 21 de juny del 2017 pel
qual es va aprovar la constitució i l'àmbit d'actuació de les comissions del Consell de
Govern.
Dos. Així com qualsevol altre que contradiga el que es preveu en el present Acord.
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