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MODIFICACIÓ PARCIAL DE  L’ACORD D’ADEQUACIÓ 
DE  LA  COMPOSICIÓ  I  ÀMBIT  D’ACTUACIÓ  DE 
COMISSIONS  DE  CARÀCTER  GENERAL  DE  LA 
UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA 
 
 
Aprovada pel Consell de Govern de 20 de desembre 
de 2018 
 
El Consell de Govern, en la sessió de 21 de desembre 
de  2017,  aprovà  revisar  la  composició  i  l’àmbit 
d’actuació de les comissions de caràcter general per 
a  l’exercici  de  les  línies  d’actuació  pròpies  de  la 
Universitat que no entren dins de  les competències 
de les comissions del Consell de Govern, una vegada 
celebrades  les  eleccions  a  rector  i  iniciada  la  nova 
legislatura,  publicat  aquest  acord  en  el  Butlletí 
Oficial  de  la  Universitat  Politècnica  de  València 
número 109. 
 
Posteriorment el Consell de Govern, en sessió de 13 
de març de 2018 (BOUPV número 110) i en sessió de 
26 d'abril de 2018  (BOUPV número 113) va aprovar 
modificacions a aquest acord. 
 
Amb  la modificació de  la Resolució del Rectorat d’1 
de  juny  de  2017,  per  la  qual  es  va  aprovar 
l’estructura  orgànica  i  funcional  dels  òrgans  de 
govern  i representació unipersonals d’àmbit general 
de  la Universitat Politècnica de València,  realitzada 
mitjançant  la  Resolució  del  rector  de  26  de 
novembre de 2018, s’ha produït una reassignació de 
funcions en  l’àmbit d’avaluació de  l’activitat docent 
del  professorat,  que  implica  la  necessitat  de 
reajustar  la  composició  de  la  Comissió  per  a 
l’Avaluació de  la Docència, acord que es va publicar 
en el Butlletí Oficial de  la Universitat Politècnica de 
València número 121. 
 
 
Per  tot això, el Consell de Govern, a proposta de  la 
Comissió Permanent, aprova  la modificació  següent 
de  l’acord  d’adequació  de  la  composició  i  àmbit 
d’actuació  de  comissions  de  caràcter  general  de  la 
Universitat Politècnica de València: 
 
 

MODIFICACIÓN  PARCIAL  DEL  ACUERDO  DE 
ADECUACIÓN  DE  LA  COMPOSICIÓN  Y  ÁMBITO  DE 
ACTUACIÓN  DE  COMISIONES  DE  CARÁCTER 
GENERAL  DE  LA  UNIVERSITAT  POLITÈCNICA  DE 
VALÈNCIA 
 
Aprobada  por  el  Consejo  de  Gobierno  de  20  de 
diciembre de 2018 
 
El  Consejo  de  Gobierno  en  su  sesión  de  21  de 
diciembre de 2017 aprobó  revisar  la  composición y 
el ámbito de actuación de las Comisiones de carácter 
general  para  el  ejercicio  de  las  líneas  de  actuación 
propias de la Universitat que no entran dentro de las 
competencias  de  las  Comisiones  del  Consejo  de 
Gobierno, una vez celebradas las elecciones a Rector 
e iniciada la nueva legislatura, siendo publicado este 
Acuerdo  en  el  Butlletí  Oficial  de  la  Universitat 
Politècnica de València número 109.   
 
Posteriormente  el  Consejo  de  Gobierno,  en  sesión 
de 13 de marzo de 2018 (BOUPV número 110) y en 
sesión de 26 de abril de 2018 (BOUPV número 113) 
aprobó modificaciones a dicho acuerdo. 
 
Con  la modificación de  la Resolución del Rectorado 
de  1  de  junio  de  2017  por  la  que  fue  aprobada  la 
estructura  orgánica  y  funcional  de  los  órganos  de 
gobierno y  representación unipersonales de ámbito 
general  de  la  Universitat  Politècnica  de  València, 
realizada mediante Resolución del Rector de 26 de 
noviembre  de  2018  se  ha  producido  una 
reasignación  de  funciones  en  el  ámbito  evaluación 
de  la  actividad  docente  del  profesorado,  que 
conlleva la necesidad de reajustar la composición de 
la  Comisión  para  la  Evaluación  de  la  Docencia, 
encontrándose  la publicación de este acuerdo en el 
Butlletí  Oficial  de  la  Universitat  Politècnica  de 
València número 121. 
 
Por  todo ello, el Consejo de Gobierno, a propuesta 
de  la  Comisión  Permanente,  aprueba  la  siguiente 
modificación  del  Acuerdo  de  adecuación  de  la 
composición  y  ámbito  de  actuación  de  Comisiones 
de  carácter general de  la Universitat Politècnica de 
València: 
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Primer.‐ Es modifica la composició de la Comissió per 
a l’Avaluació de la Docència en els termes següents: 
 
 
Composició: 
 
‐ President: Vicerector o Vicerectora d’Ordenació 

Acadèmica i Professorat. 
‐ Secretari  o  secretària:  Director  o  Directora  de 

l’Àrea de Professorat. 
‐ Vocals:  

o Vicerector o Vicerectora d’Estudis, Qualitat  i 
Acreditació. 

o Director  o Directora  de  l’Àrea  de Qualitat  i 
Acreditació. 

o Director Directora  de  l’Àrea  de  l’Institut  de 
Ciències de l’Educació.  

o 1 representant dels directors o directores de 
centre. 

o 1 representant dels directors o directores de 
departament. 

o 4 membres del professorat. 
o 2 representants d’estudiants. 
o 1 funcionari o funcionària adscrit/a al Servei 

d’Avaluació, Planificació i Qualitat. 
 

o 1  funcionari  o  funcionària  adscrit/a  a 
l’Institut de Ciències de l’Educació. 

 
 
Segon.‐  Queda  modificada  la  composició  de  la 
Comissió de Permanència i Avaluació per Currículum 
i en  la Comissió de Garanties en el vocal de Delegat 
d'Alumnes de la UPV en els següents termes: 
 
 
Delegat  d'Alumnes  de  la  UPV,  o  persona  en  qui 
delega. 
 
Tercer.‐  Es  faculta  la  Secretaria  General  perquè 
publique  en  el  Butlletí  Oficial  de  la  Universitat 
Politècnica de València un text consolidat de  l’acord 
d’adequació de  la composició  i àmbit d’actuació de 
comissions  de  caràcter  general  de  la  Universitat 
Politècnica  de  València  en  què  s’utilitze  llenguatge 
inclusiu. 

Primero.‐ Se modifica la composición de la Comisión 
para  la Evaluación de  la Docencia en  los  siguientes 
términos: 
 
Composición: 
 
‐ Presidente:  Vicerrector  o  Vicerrectora  de 

Ordenación Académica y Profesorado. 
‐ Secretario o secretaria: Director o Directora del 

Área de Profesorado. 
‐ Vocales:  

o Vicerrector  o  Vicerrectora  de  Estudios, 
Calidad y Acreditación. 

o Director  o  Directora  del  Área  de  Calidad  y 
Acreditación. 

o Director  o  Directora  del  Área  Instituto  de 
Ciencias de la Educación.  

o 1  representante  de  los  Directores  o 
Directoras de Centro. 

o 1  representante  de Directores  o Directoras 
de Departamento. 

o 4 miembros del profesorado. 
o 2 representantes de estudiantes. 
o 1  funcionario  o  funcionaria  adscrito  o 

adscrita  al  Servicio  de  Evaluación, 
Planificación y Calidad. 

o 1  funcionario  o  funcionaria  adscrito  o 
adscrita  al  Instituto  de  Ciencias  de  la 
Educación. 

 
Segundo.‐  Queda modificada  la  composición  de  la 
Comisión  de  Permanencia  y  Evaluación  por 
Currículum y de la Comisión de Garantías en el vocal 
de Delegado de Alumnos de la UPV en los siguientes 
términos: 
 
Delegado de Alumnos de la UPV, o persona en quien 
delegue. 
 
Tercero.‐ Se faculta a la Secretaría General para que 
publique  en  el  Butlletí  Oficial  de  la  Universitat 
Politècnica  de  València  un  texto  consolidado  del 
acuerdo de adecuación de  la composición y ámbito 
de actuación de Comisiones de  carácter general de 
la  Universitat  Politècnica  de  València  en  donde  se 
utilice el lenguaje inclusivo. 

 


