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RESOLUCIÓ DEL SECRETARI GENERAL PER LA QUAL ES PROCEDEIX A PUBLICAR L'ADAPTACIÓ 
DEL REGLAMENT DE L'ESCOLA TÈCNICA SUPERIOR D’ENGINYERIA DE TELECOMUNICACIÓ DE 
LA UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA DESPRÉS DEL SEU CANVI DE DENOMINACIÓ 
 
 
Mitjançant el Decret 183/2019, de 6 de setembre, del Consell, s'aprova la modificació de 
denominació d'escoles tècniques superiors de la Universitat Politècnica de València, entre les 
quals es troba l'Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Telecomunicació que passa a 
denominar-se Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació. 
 
De conformitat amb la Disposició Transitòria Primera dels Estatuts de la Universitat Politècnica 
de València, aprovats per Decret 182/2011, de 25 de novembre, del Consell de la Generalitat, 
el Consell de Govern de 23 de gener de 2013 va aprovar el Reglament de l'Escola Tècnica 
Superior d'Enginyers de Telecomunicació de la Universitat Politècnica de València que és 
l'actualment vigent. 
 
Atès el Decret 183/2019, de 6 de setembre, del Consell, es procedeix a adaptar el text del 
Reglament d'aquesta Escola a la nova denominació, procedint-se a la seua completa publicació 
i correcció dels errors continguts en la publicació que es va realitzar en el Butlletí Oficial de la 
Universitat Politècnica de València. 
 
El secretari general. Josep Antoni Claver Campillo. 
 
 
REGLAMENT DE L’ESCOLA TÈCNICA SUPERIOR D’ENGINYERIA DE TELECOMUNICACIÓ DE LA 
UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA 
 

PREÀMBUL 
 
Aquest reglament dóna compliment al que disposa  la disposició transitòria primera dels 
Estatuts de la Universitat Politècnica de València, aprovats pel Decret 182/2011, de 25 de 
novembre, del Consell de la Generalitat. 
 
La dita disposició estipula que els òrgans de govern previstos en aquests Estatuts n’han 
d’adaptar els reglaments d’organització i de funcionament al que aquests disposen, en un 
termini no superior a divuit mesos des de l’entrada en vigor d’aquests últims, tal com estableix 
la disposició vuitena de la Llei Orgànica 4/2007, de 12 d’abril, per la qual es modifica la Llei 
Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats. 
 
Per tot això, s’aprova pel Consell de Govern, de conformitat amb el que disposen els articles 
64.g i 65 dels Estatuts de la Universitat Politècnica de València, aquest Reglament de  l’Escola  
Tècnica  Superior  d’Enginyeria de Telecomunicació de la Universitat Politècnica de València. 
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TÍTOL I 
ÀMBIT D’APLICACIÓ DEL REGLAMENT 

 
Article 1. Objecte del reglament 
 
Aquest reglament estableix i regula el funcionament i l’organització de l’Escola Tècnica 
Superior d’Enginyeria de Telecomunicació. 
 
Article 2. Àmbit d’aplicació 
 
Aquest reglament s’ha d’aplicar a l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria de Telecomunicació de 
la Universitat Politècnica de València i, consegüentment, és de compliment obligat per a tota la 
comunitat universitària de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria de Telecomunicació. 
 
Article 3. Funcions 
 
Són funcions de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria de Telecomunicació les recollides en 
l’article 16 dels Estatuts de la Universitat Politècnica de València. 
 
Article 4. Comunitat universitària de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria de Telecomunicació 
 
Està composta pel personal docent i investigador i el personal d’administració i serveis adscrits 
a aquesta, així com els estudiants matriculats en alguna de les titulacions oficials impartides a 
l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria de Telecomunicació. 
 

TÍTOL II 
GOVERN DE L’ESCOLA TÈCNICA SUPERIOR D’ENGINYERIA DE TELECOMUNICACIÓ 

 
Article 5. Òrgans de govern de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria de Telecomunicació 
 
Els òrgans de govern i d’administració de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria de 
Telecomunicació són: 
 
a) La Junta de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria de Telecomunicació. 
b) El director de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria de Telecomunicació. 
c) El secretari de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria de Telecomunicació. 
d) Els subdirectors de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria de Telecomunicació. 
e) El cap dels serveis administratius. 
 

Capítol primer 
Junta de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria de Telecomunicació 

 
Article 6. Composició 
 
La Junta de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria de Telecomunicació està constituïda pels 
membres establits en l’article 63 dels Estatuts de la Universitat. 
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Article 7. Periodicitat de la renovació dels membres i procediment d’elecció 
 
Es regeix pel que disposa l’article 63.4 dels Estatuts de la Universitat. 
 
Article 8. Competències 
 
Corresponen a la Junta de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria de Telecomunicació les 
funcions establides en l’article 64 dels Estatuts de la Universitat. 
 
Article 9. Funcionament 
 
1. La Junta de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria de Telecomunicació per a l’exercici de les 
funcions assignades a l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria de Telecomunicació constitueix, si 
és el cas, comissions, que tenen el caràcter següent: 
 
a) Comissions preceptives: les que es constitueixen en aplicació d’una normativa aplicable a 
l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria de Telecomunicació, amb les competències i la 
composició que s’hi recullen. 
 
b) Comissions facultatives: les que es consideren oportunes, amb la definició de la composició i 
les funcions, i que pot delegar-n’hi qualssevol de les funciones. Entre aquestes, es pot 
constituir una Comissió Permanent de conformitat amb l’article 65.1 dels Estatuts de la 
Universitat. 
 
2. La designació dels membres de les comissions preceptives s’ha de trametre a la Secretaria 
General per a la publicació en el Butlletí Oficial de la Universitat Politècnica de València. D’igual 
manera, s’ha de trametre a la Secretaria General l’acord de creació de les comissions 
facultatives, i assignar-les les funciones a cadascuna, la delegació si és el cas, i la designació 
dels components. Així mateix, s’han de comunicar tots els canvis en els acords per a ser 
publicats. 
 
Article 10. Sessions 
 
La Junta de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria de Telecomunicació es pot reunir en 
convocatòries ordinàries i extraordinàries, i es reuneix amb caràcter ordinari, com a mínim, 
dues vegades durant el curs acadèmic. 
 
Article 11. Convocatòria 
 
1. La convocatòria i la formulació de l’ordre del dia són competències del director. El secretari 
de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria de Telecomunicació efectua la convocatòria de les 
sessions de la Junta de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria de Telecomunicació per ordre del 
director i realitza les citacions als membres d’aquest en què han de constar l’ordre del dia i la 
data, l’hora i el lloc de realització de les sessions. No obstant això, quan resulta convenient, el 
director pot invitar a assistir-hi unes altres persones de la comunitat universitària, que no 
tenen dret a vot. 
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2. Les citacions s’han de portar a cap mitjançant notificació  en suport informàtic amb les 
garanties de recepció, i ha de ser tramès mitjançant sistemes de signatura avançada basats en 
certificats electrònics reconeguts compatibles amb els mitjans tècnics que disposa la 
Universitat. Els membres de la Junta de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria de 
Telecomunicació han de rebre la convocatòria amb una antelació mínima de quaranta-vuit  
hores. 
 
3. La convocatòria també pot ser realitzada a petició, com a mínim, del trenta per cent dels 
membres de la Junta de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria de Telecomunicació; en aquest 
cas, s’ha de realitzar en els trenta dies següents al de recepció de la sol∙licitud, i s’ha d’indicar 
en la proposta de convocatòria pels signants l’ordre del dia. 
 
4. Qualssevol dels membres de la Junta de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria de 
Telecomunicació pot sol·licitar la inclusió d’un punt en l’ordre del dia. En aquest cas, el dit punt 
s’inclou en la primera sessió que es convoca, sempre que s’ha sol∙licitat amb anterioritat al 
tancament de la convocatòria de la Junta. 
 
Article 12. Ordre del dia 
 
Correspon al director fixar l’ordre del dia de les sessions de la Junta de l’Escola Tècnica 
Superior d’Enginyeria de Telecomunicació, que ha d’incloure: 
 
a) Aprovar, si és procedent, les actes de la reunió ordinària immediatament anterior  i les 
extraordinàries que s’han pogut realitzar des d’aquella. 
b) Informar sobre el assumptes d’interès per a l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria de 
Telecomunicació. 
c) Qüestions sobre les quals la Junta ha d’adoptar un acord. 
d) Torn obert de paraules. 
 
Article 13. Constitució 
 
1. Per a la constitució vàlida de la Junta de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria de  
Telecomunicació,  a  l’efecte de realitzar sessions, deliberacions i presa d’acords, es requereix 
la presència del director i del secretari de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria de 
Telecomunicació o, si és el cas, de qui el substitueix, i la de la meitat, almenys, dels membres. 
 
2. Si no s’assoleix el quòrum fixat en l’apartat anterior, i a menys que en la notificació s’ha 
convocat la sessió en única convocatòria, la Junta de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria de 
Telecomunicació es pot constituir en segona convocatòria amb la presència de la tercera part 
dels membres. 
 
Article 14. Assistència i desenvolupament de les sessions 
 
1. L’assistència a les sessions de la Junta de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria de 
Telecomunicació i de les seues comissions és obligatòria per als membres, que estan obligats a 
assistir-ne personalment a les sessions, tant ordinàries com extraordinàries. No s’admeten 
delegacions de vot ni substitucions o suplències puntuals. 
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2. Qualsevol absència s’ha de justificar amb anterioritat a la sessió en què es produeix i 
notificar-la mitjançant un correu electrònic adreçat al secretari de l’Escola Tècnica Superior 
d’Enginyeria de Telecomunicació. A les sessions només poden assistir els membres respectius, i 
les persones a què expressament invita el director. Els assistents invitats no tenen dret a vot. 
 
3. El director presideix les sessions de la Junta de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria de 
Telecomunicació. En cas d’absència, presideix la sessió el subdirector en qui delega. 
 
4. La Presidència interpreta aquest reglament o el supleix en casos d’omissió. També decideix 
sobre l’alteració de l’ordre dels punts de l’ordre del dia, sobre l’ordenació dels debats i sobre 
qualsevol altra qüestió que se li sotmet. 
 
5. El secretari de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria de Telecomunicació ha d’alçar acta de 
les sessions, en la 
forma que l’article 17 d’aquest reglament detalla. En cas d’absència, actua de secretari el 
membre que designa el president. 
 
6. El president dirigeix i ordena els debats, fixa la durada de les intervencions de cada torn i el 
nombre d’aquests. Transcorregut el temps concedit per a cada intervenció, el president, 
després d’invitar a concloure-la per dues vegades, pot retirar l’ús de la paraula a l’intervinent. 
 
7. Tots els membres de la Junta de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria de Telecomunicació 
tenen dret a fer ús de la paraula almenys en una intervenció per cada punt de l’ordre del dia, i 
no poden ser interromputs mentre estan fent-ne ús, tret del president, per a cridar-los a 
l’ordre, o per a apercebre’ls de l’expiració del temps concedit. Si s’estima procedent, el 
president pot concedir torns de resposta per al·lusions. 
 
8. En cas de prolongar-se la sessió per temps excessiu, el president pot  optar  per  
interrompre-la  o  suspendre-la. Si opta per la interrupció, ha de fixar en el mateix acte el dia i 
l’hora en què es reprendrà la sessió, fet que necessàriament s’ha de produir dins dels dos dies 
hàbils següents, i tots els membres es donen per notificats. En cas de suspensió, 
necessàriament s’ha d’incloure en l’ordre del dia de la pròxima sessió que es convoca els punts 
que han quedat pendents de tractar. Tant en cas d’interrupció com de suspensió són vàlids 
tots els acords adoptats fins aquell  moment. 
 
Article 15. Adopció d’acords i propostes 
 
1. Les decisions de la Junta de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria de Telecomunicació es 
materialitzen en acords o propostes. Les propostes no vinculen el director ni cap altre òrgan 
col∙legiat o unipersonal en l’exercici de  les seues funcions. 
 
2. Correspon al director executar els acords. El secretari de l’Escola Tècnica Superior 
d’Enginyeria de Telecomunicació ha de fer públics els acords i les propostes a través de la 
pàgina web de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria de Telecomunicació i, si és el cas, a través 
d’altres mitjans complementaris que es consideren oportuns. 
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3. No pot ser objecte de deliberació o acord cap assumpte que no consta inclòs en l’ordre del 
dia, tret que estiguen presents tots els membres de l’òrgan col∙legiat i es declara la urgència de 
l’assumpte pel vot favorable de la majoria. 
 
4. Les decisions s’adopten per majoria de vots afirmatius contra els negatius, sense tenir-se en 
compte les abstencions. En cas d’empat, el president té vot de qualitat. No s’admet la 
delegació de vot, ni el vot anticipat, ni el vot per correu. 
 
5. La votació, a decisió del president, pot ser: 
 
a) Per assentiment, que aprecia el president, i requereix que cap membre de la Junta de 
l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria de Telecomunicació sol∙licite votació. 
b) Ordinària. 
c) Pública per crida. 
d) Secreta. 
 
Article 16. Executabilitat i recurs en via administrativa 
 
1. Els acords adoptats per la Junta de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria de 
Telecomunicació són efectius des de l’aprovació, si en aquests no hi ha disposat el contrari. Els 
acords són públics i s’han de traslladar als òrgans de la Universitat que correspon. 
 
2. Contra els acords de la Junta de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria de Telecomunicació, 
que no exhaureixen la via administrativa, es pot interposar recurs d’alçada en el termini d’un 
mes al rector. 
 
Article 17. Acta de les sessions 
 
1. De cada sessió que realitza la Junta de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria de 
Telecomunicació el secretari de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria de Telecomunicació ha 
d’alçar acta, que necessàriament ha d’especificar la relació d’assistents i absents que han 
aportat justificació, l’ordre del dia, les circumstàncies de lloc i el temps en què s’ha realitzat, 
els punts principals de les deliberacions, el contingut dels acords i la forma en què es van 
adoptar. 
 
2. En l’acta ha de constar, a sol∙licitud dels membres respectius de la Junta de l’Escola Tècnica 
Superior d’Enginyeria de Telecomunicació, el vot contrari a l’acord adoptat, l’abstenció i els 
motius que la justifiquen o el sentit del vot favorable. Així mateix, qualsevol membre té dret a 
sol·licitar-ne la transcripció íntegra de la intervenció o proposta, sempre que aporte el text que 
es correspon fidelment amb la seua intervenció, que així s’ha de fer constar en l’acta o unir-s’hi 
una còpia. 
 
3. Quan els membres de l’òrgan hi voten en contra o s’abstenen, queden exempts de la 
responsabilitat que, si és el cas, es pot derivar dels acords. 
 
4. Les actes se sotmeten a aprovació en la sessió següent; no obstant això, el secretari de 
l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria de Telecomunicació pot emetre un certificat sobre els 
acords específics que s’hi han adoptat, sense perjudici de l’aprovació ulterior de l’acta. 
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Article 18. Drets dels membres dels òrgans col·legiats 
 
Els  membres  de  la  Junta  de  l’Escola  Tècnica  Superior d’Enginyeria de Telecomunicació 
tenen els drets següents: 
 
a) Rebre la convocatòria conforme al que estableix l’article 11. La informació sobre els temes 
que consten en l’ordre del dia ha d’estar a disposició dels membres en el mateix termini. 
b) Participar en els debats de les sessions. 
c) Exercir el dret al vot i formular-ne el vot particular, així com expressar el sentit del vot i els 
motius que el justifiquen. 
d) Formular qüestions i preguntes. 
e) Obtenir la informació necessària per a complir les funcions   assignades. 
 

Capítol segon 
Comissions  de  la  Junta  de  l’Escola  Tècnica  Superior d’Enginyeria de Telecomunicació 

 
Article 19. Comissions 
 
1. El funcionament i l’adopció d’acords de les comissions que es constitueixen a l’Escola 
Tècnica Superior d’Enginyeria de Telecomunicació conforme a l’article 9, s’ha de realitzar 
segons les normes establides en aquest reglament per a la Junta de l’Escola Tècnica Superior 
d’Enginyeria de Telecomunicació, en què actua com a president la persona nomenada a 
l’efecte, i en absència seua, el membre expressament designat per ell. Actua com a secretari la 
persona que s’assigna, i en absència seua, el president indica qui compleix les funcions de 
secretari. 
 
2. Els acords de les comissions facultatives exercint la delegació de funcions de la Junta de 
l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria de Telecomunicació han de ser elevats al Ple per a la 
ratificació. En les funcions no delegades els acords s’han d’elevar com a propostes per a la 
deliberació i l’acord. 
 

Capítol tercer 
Els  òrgans  unipersonals  de  l’Escola  Tècnica  Superior d’Enginyeria de Telecomunicació 

 
Article 20. El director 
 
1.  El director és l’òrgan de direcció, de representació i d’administració de l’Escola Tècnica 
Superior d’Enginyeria de Telecomunicació i el nomena el rector per un període de quatre anys, 
després de l’elecció prèvia segons el que preveu l’article 67 dels Estatuts de la Universitat i 
seguint el procediment recollit en el Reglament de Règim Electoral de la Universitat Politècnica 
de València, entre el professorat amb vinculació permanent a la universitat adscrits a l’Escola 
Tècnica Superior d’Enginyeria de Telecomunicació. 
 
2. En cas de vacant, absència o malaltia, el subdirector, expressament designat pel director, 
substitueix el director. 
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3. El mandat del director té una durada de quatre anys, i es pot reelegir de manera consecutiva 
una sola vegada. 
 
4. La Junta de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria de Telecomunicació, amb caràcter 
extraordinari, pot proposar la convocatòria d’eleccions a director a iniciativa d’un terç dels 
seus membres i amb aprovació de dos terços d’aquests, tal com estableix l’article 67.5 dels 
Estatuts de la Universitat. 
 
Article  21.  Funcions  del  director  de  l’Escola  Tècnica Superior d’Enginyeria de 
Telecomunicació 
 
Correspon al director les funcions recollides en l’article 68 dels Estatuts de la Universitat. 
 
Article 22. Els subdirectors 
 
1. El rector nomena i cessa els subdirectors de les seues funcions a proposta del director, i 
aquest últim ha d’establir l’ordre de nomenament en la proposta que eleva al rector. 
 
2. Correspon als subdirectors la direcció i coordinació de les seues àrees de competència, i les 
restants funciones que el director els delega, inclosa la direcció d’estudis. 
 
3. Els subdirectors cessen en el càrrec a petició pròpia, per decisió del director, o quan es 
produeix el cessament del director que els nomenà. 
 
Article   23.   Secretari   de   l’Escola   Tècnica   Superior d’Enginyeria de Telecomunicació 
 
1. El rector nomena el secretari de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria de Telecomunicació, 
a proposta del director, entre funcionaris adscrits a aquesta. Cessa per decisió del rector a 
proposta del director, a petició pròpia i, en tot cas, quan conclou el mandat d’aquest. En els 
dos últims casos, continua en funcions fins a la presa de possessió del successor. 
 
2. Li correspon les funcions següents: 
 
a) Redactar  i  custodiar  les  actes  dels  òrgans  de govern de l’Escola Tècnica Superior 
d’Enginyeria de Telecomunicació. 
b) Rebre i custodiar les actes de qualificació dels exàmens. 
c) Expedir els documents i certificats de les actes dels acords dels òrgans de l’Escola Tècnica 
Superior d’Enginyeria de Telecomunicació i  donar  fe  de  tots els actes o fets que presencia en 
la seua condició de secretari o consten en la documentació oficial. 
d) Tenir cura de la publicitat dels acords i les resolucions dels òrgans de govern de l’Escola 
Tècnica Superior d’Enginyeria de Telecomunicació. 
 
3. En cas de vacant, absència o malaltia, el subdirector que determina el director substitueix el 
secretari. 
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TÍTOL III 
LA REFORMA DEL REGLAMENT 

 
Article 24. Iniciativa de reforma del reglament 
 
La reforma d’aquest reglament es pot realitzar: 
a) A proposta del director. 
b) A petició d’un terç, almenys, dels membres de la Junta de l’Escola Tècnica Superior 
d’Enginyeria de Telecomunicació. Aquesta proposta de modificació s’ha de presentar 
mitjançant un escrit motivat adreçat al director. 
 
Article 25. Tramitació de reforma del reglament 
 
El director ha de convocar la Junta de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria de 
Telecomunicació en sessió ordinària en un termini màxim d’un mes, a comptar des de la 
presentació de la iniciativa, que la d’incloure com un punt de l’ordre del dia. 
 
Article 26. Aprovació de la proposta de modificació del reglament 
 
1. Perquè la reforma prospere ha de ser aprovada per la majoria absoluta dels vots emesos, i 
ser elevada al Consell de Govern per a l’aprovació definitiva després del control de legalitat 
preceptiu realitzat per la Secretaria General de la Universitat Politècnica de València. 
 
2. En el cas de ser refusat el projecte, els proponents no poden exercir la iniciativa de reforma 
sobre la mateixa matèria en un termini d’un any. 
 
Disposició addicional. Denominacions 
 
Totes les denominacions contingudes en  aquest  reglament que s’efectuen en gènere masculí 
s’entenen fetes i s’utilitzen indistintament en gènere masculí o femení, segons el sexe de la 
persona que els ocupa. 
 
Disposició transitòria primera. Mandat dels membres de la Junta de l’Escola Tècnica Superior 
d’Enginyeria de Telecomunicació i del director 
 
Tant el mandat dels membres de la Junta de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria de 
Telecomunicació, com el del director que es troben vigents en el moment de l’aprovació 
d’aquest reglament, es prolonguen fins a la renovació d’aquest, d’acord amb el que estableix la 
disposició transitòria tercera dels Estatuts de la Universitat Politècnica de València. 
 
Disposició  transitòria  segona.  Assignació   de   sector als mestres de taller o laboratori, 
professors col·laboradors, professors titulars d’escola universitària i catedràtics d’escola 
universitària en la composició de la Junta de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria de 
Telecomunicació 
 
1. Els mestres de taller o laboratori i els professors col·laboradors, mentre es troben en 
aquests cossos a extingir, s’entenen com a components de la Junta de l’Escola Tècnica Superior 
d’Enginyeria de Telecomunicació en el sector d’Altre personal docent i investigador. 
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2. Els professors titulars d’escola universitària i els catedràtics d’escola universitària, mentre es 
troben en aquests cossos a extingir, s’entenen com a components de la Junta de l’Escola 
Tècnica Superior d’Enginyeria de Telecomunicació en el sector de Funcionaris dels cossos 
docents universitaris. 
 
Disposició derogatòria 
 
1. Queda expressament derogat el Reglament de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyers de 
Telecomunicació aprovat per la Junta de Govern de 13 de novembre de 1990. 
 
2. Així mateix, queden derogades totes les disposicions de l’àmbit competencial de l’Escola 
Tècnica Superior d’Enginyeria de Telecomunicació d’igual o inferior rang. 
 
Disposició final 
 
Aquest reglament entra en vigor el mateix dia de l’aprovació pel Consell de Govern. 
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