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ADHESIÓ  DE  LA  UNIVERSITAT  POLITÈCNICA  DE 
VALÈNCIA    A  LA  XARXA  PÚBLICA  DE  SERVEIS 
LINGÜÍSTICS VALENCIANS 
 
Aprovada  pel  Consell  de  Govern  de  16  d’abril  de 
2019 
 
El Decret  13/2019,  de  8  de  febrer,  del  Consell,  de 
creació  de  la  Xarxa  Pública  de  Serveis  Lingüístics 
Valencians  (DOGV  num.  8486  de  14  de  febrer  de 
2019), suposa la reunió dels serveis lingüístics de les 
entitats  locals  i de  les universitats públiques en una 
estructura pròpia de  la Generalitat, amb  la  intenció 
d’afavorir  el  treball  en  xarxa  i  generar  la  màxima 
rendibilitat  de  totes  les  accions  que  conformen  el 
procés de normalització lingüística. 
 
 
La Universitat Politècnica de València, com a entitat 
compromesa  amb  la  societat  i  en  virtut de  la  seua 
responsabilitat  social  corporativa, desitja adherir‐se 
a  aquesta  Xarxa  per  a  col∙laborar  amb  la  resta  de 
serveis lingüístics universitaris i locals en la promoció 
del valencià dins la nostra societat. 
 
Per  això,  el  Consell  de  Govern  de  la  Universitat 
adopta els següents acords: 
 
1. Sol∙licitar l’adhesió de la Universitat Politècnica de 
València  a  la  Xarxa  Pública  de  Serveis  Lingüístics 
Valencians. 
 
2.  Designar  com  a  representant  de  la  Universitat 
Politècnica de València en  la Xarxa,  i com a suplent, 
les persones següents: 
‐ Representant: Sergio Linares de Terán 
‐ Suplent: Eugeni Alberola Bisbal 
 
3.  Manifestar  que  la  Universitat  Politècnica  de 
València disposa en la seua relació de llocs de treball 
almenys  d’un  lloc  amb  la  classificació  A1  o  A2, 
d’acord  amb  la  classificació  professional  que 
estableix l’article 24 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, 
de  la Generalitat, d’Ordenació  i Gestió de  la Funció 
Pública Valenciana, i amb la qualificació professional 
adequada  per  a  realitzar  les  tasques  pròpies  dels 
serveis lingüístics. 

ADHESIÓN  DE  LA  UNIVERSITAT  POLITÈCNICA  DE 
VALÈNCIA    A  LA  RED  PÚBLICA  DE  SERVICIOS 
LINGÜÍSTICOS VALENCIANOS 
 
Aprobada por el Consejo de Gobierno de 16 de abril 
de 2019 
 
El Decreto 13/2019, de 8 de febrero, del Consell, de 
creación de  la Red Pública de  Servicios  Lingüísticos 
Valencianos  (DOGV núm. 8486 de 14 de  febrero de 
2019), supone la reunión de los servicios lingüísticos 
de  les  entidades  locales  y  de  las  universidades 
públicas en una estructura propia de  la Generalitat, 
con  la  intención  de  favorecer  el  trabajo  en  red  y 
generar la máxima rentabilidad de todas las acciones 
que  conforman  el  proceso  de  normalización 
lingüística. 
 
La Universitat Politècnica de València, como entidad 
comprometida  con  la  sociedad  y  en  virtud  de  su 
responsabilidad social corporativa, desea adherirse a 
esta  Red  para  colaborar  con  el  resto  de  servicios 
lingüísticos universitarios y  locales en  la promoción 
del valenciano dentro de nuestra sociedad. 
 
Por  ello,  el  Consejo  de  Gobierno  de  la  Universitat 
adopta los siguientes acuerdos: 
 
1. Solicitar  la adhesión de  la Universitat Politècnica 
de València a la Red Pública de Servicios Lingüísticos 
Valencianos. 
 
2.  Designar  como  representante  de  la  Universitat 
Politècnica de València en la Red, y como a suplente, 
las personas siguientes: 
‐ Representante: Sergio Linares de Terán 
‐ Suplente: Eugeni Alberola Bisbal 
 
3.  Manifestar  que  la  Universitat  Politècnica  de 
València  dispone  en  su  relación  de  puestos  de 
trabajo de al menos un puesto con la clasificación A1 
o A2, de acuerdo con la clasificación profesional que 
establece el artículo 24 de  la  Ley 10/2010, de 9 de 
julio, de  la Generalitat, de Ordenación y Gestión de 
la  Función  Pública  Valenciana,  y  con  la  calificación 
profesional adecuada para realizar las tareas propias 
de los servicios lingüísticos. 


