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MODIFICACIÓ  PARCIAL  DE  L'ACORD  DEL  CONSELL 
DE  GOVERN  DE  27  DE  JUNY  DE  2013,  RELATIU  A 
L'ACOMPLIMENT  D'ÒRGANS  DE  GOVERN  I  DE 
REPRESENTACIÓ DE  LA UNIVERSITAT  POLITÈCNICA 
DE  VALÈNCIA  PER  PERSONAL  D'ADMINISTRACIÓ  I 
SERVEIS 
 
El 27 de juny de 2013 el Consell de Govern aprovà, a 
proposta de la Comissió Permanent, l’acord pel qual 
es  regula  l’exercici  d’òrgans  de  govern  i  de 
representació  de  la  Universitat  Politècnica  de 
València per personal  d’administració i serveis. 
 
 
L’exercici  dels  càrrecs  de  secretari  general  i  gerent 
requereix una  dedicació a temps complet a causa de 
les funcions assignades principalment en els Estatuts 
de  la  Universitat.  Per  això,  es  fa  necessari 
determinar els  sistemes de  substitució  temporal en 
el lloc de treball de què són titulars. 
 
 
Tenint en compte el que disposa  la Llei 10/2010, de 
9 de juliol, de la Generalitat, d’Ordenació i Gestió de 
la  Funció  Pública  Valenciana,  el  Consell  de Govern 
adopta l’acord següent:  
 
“Els llocs de treball de què són titulars els funcionaris 
del  personal  d’administració  i  serveis  de  la 
Universitat  Politècnica  de  València  que  es 
denominen  secretari  general  o  gerent  es  poden 
ocupar pels sistemes de provisió transitòria establits 
en  la  llei  esmentada,  fins  que  es  produïsca  el 
cessament en l’exercici d’aquests càrrecs”. 
 

MODIFICACIÓN  PARCIAL  DEL  ACUERDO  DEL 
CONSEJO DE GOBIERNO DE 27 DE  JUNIO DE 2013, 
RELATIVO  AL  DESEMPEÑO  DE  ÓRGANOS  DE 
GOBIERNO  Y  DE  REPRESENTACIÓN  DE  LA 
UNIVERSITAT  POLITÈCNICA  DE  VALÈNCIA  POR 
PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS 
 
El  27  de  junio  de  2013  el  Consejo  de  Gobierno 
aprobó, a propuesta de  la Comisión Permanente, el 
acuerdo  por  el  que  se  regula  el  desempeño  de 
órganos  de  gobierno  y  de  representación  de  la 
Universitat Politècnica de València por personal   de 
administración y servicios. 
 
El desempeño de  los cargos de Secretario General y 
Gerente,  requiere  una    dedicación  a  tiempo 
completo  debido  a  las  funciones  asignadas 
principalmente en  los Estatutos de  la Universitat. Es 
por  ello  que  se  hace  necesario  determinar  los 
sistemas  de  sustitución  temporal  en  el  puesto  de 
trabajo del que sean titulares. 
 
Teniendo en cuenta  lo dispuesto en  la Ley 10/2010, 
de  9  de  julio,  de  la  Generalitat,  de  Ordenación  y 
Gestión de la Función Pública Valenciana, el Consejo 
de Gobierno adopta el acuerdo siguiente:  
 
“Los puestos de trabajo de los que sean titulares los 
funcionarios  del  Personal  de  Administración  y 
Servicios  de  la  Universitat  Politècnica  de  València 
que  sean  nombrados  como  Secretario  General  o 
Gerente  se  podrán  ocupar  por  los  sistemas  de 
provisión  transitoria  establecidos  en  la  citada  Ley, 
hasta que  se produzca el cese en el desempeño de 
estos cargos”. 
 
 

 

   


