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RESOLUCIÓ DE 27 DE GENER DE 2015 PER LA QUAL
ES MODIFICA LA RESOLUCIÓ DE 31 DE MAIG DE
2013, PER LA QUAL S’APROVA L’ESTRUCTURA OR-
GÀNICA I FUNCIONAL DELS ÒRGANS DE GOVERN
I REPRESENTACIÓ UNIPERSONALS D’ÀMBIT GENE-
RAL DE LA UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈN-
CIA

Mitjançant Resolució de 31 de maig de 2013, aquest Rec-
torat va determinar l’estructura orgànica i funcional dels òr-
gans de govern i de representació que estableix l’article 34
dels Estatuts de la Universitat, en virtut de les competèn-
cies conferides en l’article 20 de la Llei Orgànica 6/2001,
de 21 de desembre, d’Universitats, modificada per la Llei
Orgànica 4/2007, de 12 d’abril, així com en l’article 53 dels
Estatuts de la Universitat Politècnica de València aprovats
mitjançant el Decret 182/2011, de 25 de novembre.

Prenent en consideració que la Llei Orgànica d’Universi-
tats, en l’article 90, considera la pràctica esportiva d’in-
terès general per a tota la comunitat universitària, es fa
necessària modificar la funció de promoció, difusió i incen-
tivació de la participació universitària dins de les activitats
esportives, fins ara assignada a la vicerectora d’Alumnat i
Extensió Universitària.

La vicerectora de Responsabilitat Social i Cooperació té
atribuïda la funció de planificació, gestió i control de la
política social, i és convenient assignar-li la funció de la
participació universitària dins de les activitats esportives
a aquest vicerectorat amb l’objecte de millorar l’eficiència
del funcionament de la Universitat en aquest àmbit.

Per tot això, es modifica la Resolució de 31 de maig de
2013, per la qual s’aprova l’estructura orgànica i funcional
dels òrgans de govern i representació unipersonals d’àm-
bit general de la Universitat Politècnica de València, amb
efectes des de la data d’avui, en els termes següents:

El punt segon de l’article 2 queda redactat de la manera
següent:

La vicerectora d’Alumnat i Extensió Universitària és la res-
ponsable del suport als estudiants durant la seua trajec-
tòria acadèmica i personal a la Universitat, i supervisa la
qualitat dels serveis que se’ls presta i serveix d’enllaç a
les unitats responsables d’orientació, docència, matrícu-
les, beques, ajudes socials i representació estudiantil, en-
tre d’altres. Així mateix, és l’encarregada de promoure, di-
fondre i incentivar la participació universitària dins de les
activitats culturals de la nostra comunitat.

D’aquest vicerectorat depenen les unitats següents:

• Àrea d’Alumnat, Rendiment i Avaluació Curricular

RESOLUCIÓN DE 27 DE ENERO DE 2015 POR LA QUE
SE MODIFICA LA RESOLUCIÓN DE 31 DE MAYO DE
2013, POR LA QUE SE APRUEBA LA ESTRUCTURA
ORGÁNICA Y FUNCIONAL DE LOS ÓRGANOS DE GO-
BIERNO Y REPRESENTACIÓN UNIPERSONALES DE
ÁMBITO GENERAL DE LA UNIVERSITAT POLITÈCNI-
CA DE VALÈNCIA

Mediante Resolución de 31 de mayo de 2013, por parte
de este rectorado se procedió a la determinación de la es-
tructura orgánica y funcional de los órganos de gobierno
y de representación que establece el artículo 34 de los
Estatutos de la Universitat, en virtud de las competencias
conferidas en el artículo 20 de la Ley Orgánica 6/2001,
de 21 de diciembre, de Universidades, modificada por la
Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, así como en el ar-
tículo 53 de los Estatutos de la Universitat Politècnica de
València aprobados mediante Decreto 182/2011, de 25 de
noviembre.

Teniendo en consideración que la Ley Orgánica de Univer-
sidades, en su artículo 90, considera la práctica deportiva
como de interés general para toda la comunidad univer-
sitaria, se hace necesaria una modificación de la función
de promoción, difusión e incentivación la participación uni-
versitaria dentro de las actividades deportivas, hasta aho-
ra asignada a la Vicerrectora de Alumnado y Extensión
Universitaria.

La Vicerrectora de Responsabilidad Social y Cooperación
tiene atribuida la función de planificación, gestión y con-
trol de la política social, siendo conveniente asignarle la
función de la participación universitaria dentro de las acti-
vidades deportivas a este Vicerrectorado al objeto de me-
jorar la eficiencia del funcionamiento de la Universitat en
este ámbito.

Por todo ello, se procede a la modificación de la Resolu-
ción de 31 de mayo de 2013, por la que se aprueba la es-
tructura orgánica y funcional de los órganos de gobierno
y representación unipersonales de ámbito general de la
Universitat Politècnica de València, con efectos desde la
fecha de hoy, en los siguientes términos:

El punto segundo del artículo 2 queda redactado del si-
guiente modo:

La Vicerrectora de Alumnado y Extensión Universitaria es
la responsable del apoyo a los estudiantes durante su tra-
yectoria académica y personal en la Universitat, supervi-
sando la calidad de los servicios que se les presta y sir-
viendo de enlace a las unidades responsables de orien-
tación, docencia, matrículas, becas, ayudas sociales y re-
presentación estudiantil, entre otras. Asimismo, es la en-
cargada de promover, difundir e incentivar la participación
universitaria dentro de las actividades culturales de nues-
tra comunidad.

De este Vicerrectorado dependen las siguientes unidades:

• Área de Alumnado, Rendimiento y Evaluación Cu-
rricular
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• Àrea d’Activitats Culturals

• Àrea de Fons d’Art i Patrimoni UPV

• Fòrum UNESCO

• Casa de l’Alumne

• textitDelegació d’Alumnes

El punt setè de l’article 2 queda redactat de la manera
següent:

La vicerectora de Responsabilitat Social i Cooperació és
la responsable de la planificació, gestió i control de la polí-
tica social a la Universitat, de les actuacions internacionals
en matèria de cooperació al desenvolupament i de la rela-
ció amb els egressats a través d’Alumni UPV. Així mateix,
és l’encarregada de promoure, difondre i incentivar la par-
ticipació universitària dins de les activitats esportives de la
nostra comunitat.

D’aquest vicerectorat depenen les unitats següents:

• Alumni UPV

• Universitat Sènior

• Centre de Salut Juana Portaceli

• Escola Infantil

• Centre de Cooperació al Desenvolupament

• Fundació CEDAT

• Servei d’Esports

• Área de Actividades Culturales

• Área de Fondo de Arte y Patrimonio UPV

• Forum UNESCO

• Casa del Alumno

• Delegación de Alumnos

El punto séptimo del artículo 2 queda redactado del si-
guiente modo:

La Vicerrectora de Responsabilidad Social y Cooperación
es la responsable de la planificación, gestión y control de
la política social en la Universitat, de las actuaciones in-
ternacionales en materia de cooperación al desarrollo y
de la relación con los egresados a través de Alumni UPV.
Asimismo, es la encargada de promover, difundir e incen-
tivar la participación universitaria dentro de las actividades
deportivas de nuestra comunidad.

De este Vicerrectorado dependen las siguientes unidades:

• Alumni UPV

• Universidad Senior

• Centro de Salud Juana Portaceli

• Escuela Infantil

• Centro de Cooperación al Desarrollo

• Fundación CEDAT

• Servicio de Deportes
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