
 
 

Núm.  137  14/12/2020  4

 
 

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

MODIFICACIÓ  DEL  REGLAMENT  DEL 
CLAUSTRE  UNIVERSITARI  DE  LA 
UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA 
 
Aprovada pel Claustre de 10 de desembre de 
2020 
 

Preàmbul 
 

Mitjançant acord del Claustre Universitari de 
2  de  febrer  del  2006,  va  ser  aprovat  el 
Reglament  del  Claustre  Universitari  de  la 
Universitat  Politècnica  de  València,  l'objecte 
del qual és regular el  funcionament d'aquest 
òrgan col∙legiat de govern de  la Universitat,  i 
es  va  publicar  en  el  Butlletí  Oficial  de  la 
Universitat Politècnica de València número 0 
de desembre del 2006. 
 
Aquest  Reglament  va  ser  modificat 
posteriorment mitjançant  acord del Claustre 
adoptat en la sessió de 2 de març de 2010 a fi 
d'introduir  les  normes  específiques 
reguladores  del  procés  de  reforma  dels 
Estatuts de la Universitat. 
 
Amb l'entrada en vigor de la Llei 40/2015, d'1 
d'octubre, de  règim  jurídic del  sector públic, 
s'està produint un canvi en el paradigma de la 
gestió de les entitats del sector públic amb la 
generalització de l'ús dels mitjans electrònics, 
i  especialment,  pel  que  fa  al  funcionament 
dels òrgans col∙legiats.  
 
 
D'altra  banda,  la  Universitat,  en  el  seu  Pla 
estratègic  per  al  2015‐2020  inclou  com  un 
projecte  l'eficiència universitària,  i té com un 
dels  seus  objectius  millorar  l'eficiència  i  la 
qualitat  en  l'organització  estructural  en 
l'àmbit de la gestió. 
 
Referent  a  això és  indubtable  la millora que 
produeix en  l'eficiència del funcionament del 
Claustre  Universitari  la  implantació  de  la 
convocatòria  per  mitjans  electrònics  dels 
claustrals  i de  la seua Mesa, per  la qual cosa 

MODIFICACIÓN  DEL  REGLAMENTO  DEL 
CLAUSTRO  UNIVERSITARIO  DE  LA 
UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA 
 
Aprobada por el Claustro de 10 de diciembre 
de 2020 
 

Preámbulo 
 

Mediante  acuerdo del Claustro Universitario 
de  2  de  febrero  de  2006  fue  aprobado  el 
Reglamento  del  Claustro  Universitario  de  la 
Universitat  Politècnica  de  València  cuyo 
objeto  es  regular  el  funcionamiento  de  este 
órgano  colegiado  de  gobierno  de  la 
Universitat,  siendo  publicado  en  el  Butlletí 
Oficial  de  la  Universitat  Politècnica  de 
València número 0 de diciembre de 2006. 
 
Este  Reglamento  fue  modificado 
posteriormente  mediante  acuerdo  del 
Claustro adoptado en la sesión de 2 de marzo 
de  2010  al  objeto  de  introducir  las  normas 
específicas  reguladoras  del  proceso  de 
reforma de los Estatutos de la Universitat. 
 
Con la entrada en vigor de la Ley 40/2015, de 
1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público se está produciendo un cambio en el 
paradigma de  la gestión de  las entidades del 
sector  público  con  la  generalización  del  uso 
de  los medios electrónicos,  y en especial en 
lo  que  respecta  al  funcionamiento  de  los 
órganos colegiados.  
 
Por  otro  lado,  la  Universitat  en  su  Plan 
Estratégico para 2015‐2020  incluye como un 
Proyecto  la  eficiencia  universitaria  teniendo 
como  uno  de  sus  objetivos  mejorar  la 
eficiencia  y  calidad  en  la  organización 
estructural en el ámbito de la gestión. 
 
A  este  respecto  es  indudable  la mejora  que 
produce  en  la  eficiencia  del  funcionamiento 
del Claustro Universitario  la  implantación de 
la  convocatoria  por medios  electrónicos  de 
los  claustrales  y  de  su Mesa,  por  lo  que  la 
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la Mesa  del  Claustre,  en  sessió  realitzada  el 
17 de novembre de 2020, ha acordat elevar 
per  a  l'aprovació,  si  s’escau,  pel  Claustre 
Universitari, la modificació del Reglament del 
Claustre Universitari de  la Universitat  en  els 
termes següents: 
 
Primer.  Es modifiquen  els  paràgrafs  tercer  i 
quart de l'article 2 del Reglament del Claustre 
Universitari en els termes següents: 
 
 
El  Claustre  Universitari  serà  convocat  en 
sessió  ordinària  o  extraordinària.  La 
convocatòria  es durà  a  terme únicament  en 
suport  electrònic  i  es  remetrà  a  l'adreça  de 
correu electrònic institucional facilitada per la 
Universitat,  incloent  l'ordre del dia  i  la data, 
hora i lloc de celebració de la sessió. 
 
 
Aquesta  convocatòria  es  realitzarà  amb  una 
antelació mínima de set dies en el cas que  la 
sessió  siga  ordinària  i  de  dos  dies  si  és 
extraordinària. 
 
Segon.  Es  faculta  la  Secretaria  General 
perquè  publique  en  el  Butlletí  Oficial  de  la 
Universitat  Politècnica  de  València  (BOUPV) 
un text consolidat del Reglament del Claustre 
Universitari  de  la  Universitat  Politècnica  de 
València. 
 
Tercer. La present modificació del Reglament 
del  Claustre  Universitari  de  la  Universitat 
Politècnica  de  València  entrarà  en  vigor 
l'endemà de  la  seua publicació en el Butlletí 
Oficial  de  la  Universitat  Politècnica  de 
València (BOUPV). 
 

Mesa del Claustro, en sesión celebrada el 17 
de  noviembre  de  2020,  ha  acordado  elevar 
para  la  aprobación,  en  su  caso,  por  el 
Claustro  Universitario  la  modificación  del 
Reglamento  del  Claustro  Universitario  de  la 
Universitat en los siguientes términos: 
 
Primero. Se modifican  los párrafos  tercero y 
cuarto  del  artículo  2  del  Reglamento  del 
Claustro Universitario de la Universitat en los 
siguientes términos: 
 
El  Claustro  Universitario  será  convocado  en 
sesión  ordinaria  o  extraordinaria.  La 
convocatoria se llevará a cabo únicamente en 
soporte  electrónico  y  se  remitirá  a  la 
dirección  de  correo  electrónico  institucional 
facilitada  por  la  Universitat,  incluyendo  el 
orden  del  día  y  la  fecha,  hora  y  lugar  de 
celebración de la sesión. 
   
Esta  convocatoria  se  realizará  con  una 
antelación mínima de siete días en el caso de 
que la sesión sea ordinaria y de dos días si es 
extraordinaria. 
 
Segundo.  Se  faculta  a  la  Secretaría  General 
para que publique en el Butlletí Oficial de  la 
Universitat  Politècnica  de  València  (BOUPV) 
un  texto  consolidado  del  Reglamento  del 
Claustro  Universitario  de  la  Universitat 
Politècnica de València. 
 
Tercero.  La  presente  modificación  del 
Reglamento  del  Claustro  Universitario  de  la 
Universitat Politècnica de València entrará en 
vigor al día siguiente de su publicación en el 
Butlletí Oficial de la Universitat Politècnica de 
València (BOUPV). 
 
 

 

 


