
 
 

Núm. 110/2022 26/07/2022 1 

 

 
Editor: Secretaria General / UPV ∙ D.L.: V‐5092‐2006 ∙ ISSN: 1887‐2298 ∙ www.upv.es/secgen 

RESOLUCIÓ PER LA QUAL ES PROCEDEIX A DESIGNAR LA SUPLÈNCIA EN L'ÀMBIT DEL 
RECTORAT DURANT EL MES D'AGOST DE 2022 
 
Amb la finalitat de garantir l'activitat d'aquest Rectorat durant el període vacacional 

corresponent al mes d'agost de 2022 i per motius d'eficiència, cal establir el règim de suplència 

durant aquest període, d'acord amb el que es preveu en la Resolució d'aquest Rectorat d'1 de 

juny de 2021, per la qual s'aprova l'estructura orgànica i funcional dels òrgans de govern i 

representació unipersonals d'àmbit general de la Universitat Politècnica de València. 

Per tot això, fent ús de les facultats conferides en els articles 13 de la Llei 40/2015, d'1 

d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, i en l'article 52.7 dels Estatuts de la Universitat 

Politècnica de València, aprovats pel Decret 182/2011, de 25 de novembre, aquest Rectorat: 

 

R E S O L 

Designar a les següents persones, per l'ordre i en les dates indicades en cada punt, com a 

suplents durant el mes d'agost del corrent any, delegant en elles la signatura de les resolucions 

i actes que deriven de les competències d'aquest rectorat: 

 

 Per al període comprés entre l'1 i el 5 d'agost de 2022 està prevista la presència del 

Rector, que assumirà amb caràcter preferent la signatura. No obstant això, de produir-

se la seua absència, les persones i ordre en què es delega la signatura són les següents:  

 

o Sra. Salomé Cuesta Valera, Vicerectora d'Art, Ciència, Tecnologia i Societat. 

o Sr. Juan Carlos Cano Escribá, Vicerector de Professorat i Ordenació Acadèmica. 

 

 Per al període comprés entre el 6 i el 14 d'agost de 2022:  

 

o Sra. Salomé Cuesta Valera, Vicerectora d'Art, Ciència, Tecnologia i Societat. 

o Sra. María Belén Picó Sirvent, Vicerectora d'Investigació. 

o Sra. Débora Domingo Calabuig, Vicerectora de Desenvolupament Sostenible 

dels Campus. 

 

 Per al període comprés entre el 15 i el 21 d'agost de 2022:  

 

o Sra. Salomé Cuesta Valera, Vicerectora d'Art, Ciència, Tecnologia i Societat. 

o Sr. José Pedro García Sabater, Vicerector de Planificació, Oferta Acadèmica 

i Transformació Digital. 

o Sr. José Francisco Monserrat Del Río, Vicerector d'Internacionalització i 

Comunicació. 
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 Per al període comprés entre el 22 i el 28 d'agost de 2022:  

 

o Sra. Salomé Cuesta Valera, Vicerectora d'Art, Ciència, Tecnologia i Societat. 

o Sr. Salvador Coll Arnau, Vicerector d'Innovació i Transferència. 

o Sr. José Francisco Monserrat Del Río, Vicerector d'Internacionalització i 

Comunicació. 

 

 Per al període comprés entre el 29 i el 31 d'agost de 2022:  

 

o Sra. Salomé Cuesta Valera, Vicerectora d'Art, Ciència, Tecnologia i Societat. 

o Sr. José Pedro García Sabater, Vicerector de Planificació, Oferta Acadèmica i 

Transformació Digital. 

o Sr. José Francisco Monserrat Del Río, Vicerector d'Internacionalització i 

Comunicació. 

 

Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar recurs 

contenciós administratiu davant l'òrgan competent de la jurisdicció contenciosa 

administrativa, dins del termini de dos mesos comptats a partir de l'endemà al de la 

notificació. 

 

No obstant això, els interessats podran optar per interposar contra aquesta resolució un recurs 

de reposició, en el termini d'un mes, comptat a partir de l'endemà al de la notificació, davant 

el mateix òrgan que la va dictar, i en aquest cas no caldrà interposar el recurs contenciós 

administratiu anteriorment citat en tant recaiga resolució expressa o presumpta del recurs de 

reposició, d'acord amb el que es disposa en els articles 123 i següents de la Llei 39/2015, d'1 

d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. 

 

València, data de la firma [signada el 22 de juliol de 2022] 
El rector. José Esteban Capilla Romá. 
 
 

 

Id: UPV-GENFirma-127519 Cod. Verificació: U849GP8KDM105QFB


		2022-07-26T10:12:03+0200


	



