
COMISIÓ ECONÒMICA DE LA FACULTAT DE QUÍMICA 
 
La Junta de Facultat elegirà, durant el mes posterior a l'elecció del degà o degana, una 
comissió Econòmica que a més del degà o degana que la presidirà, tindrà la següent 
composició: 
 
a) Dos representants de PDI membres de la Junta de Facultat 
b) Un estudiant membre de la Junta de Facultat 
c) L'administrador o administradora del centre en representació del personal 
d'administració i serveis. 
 
La comissió econòmica es reunirà almenys tres vegades l'any i sempre que així ho 
requereixin un 30% dels seus membres.  
 
Són funcions de la Comissió Econòmica: 
 
A) Per delegació de l’equip deganal i l’administrador o administradora del centre 
elaborar i presentar a la Junta de Facultat, a l'inici de l'exercici econòmic, un 
pressupost anual segons els ingressos i despeses previstes. Aquest Projecte de 
pressupost s’haurà d'aprovar per unanimitat dels membres de la Comissió, requerint 
en tot cas, l'aprovació posterior a la Junta de Facultat. 
B) Realitzar el seguiment de l'aplicació del pressupost. 
C) Informar la Junta de Facultat del seguiment en l'aplicació del pressupost. 
D) Realitzar totes aquelles funcions que li delegui la Junta de Facultat 
 
Elecció d´acord al article 15 del RRI de la Facultat de Química (article 240 dels 
Estatuts de la UV) 
Article 240.1. c) Els col·legis electorals es fixaran per col·lectius de personal docent i 
investigador, becaris i becàries d’investigació, estudiants i personal d’administració i 
serveis, i per centres, departaments, instituts universitaris d’investigació i serveis, 
d’acord amb les característiques de cada procés electoral i el reglament electoral 
aprovat pel Claustre. 
 
Funcionament d´acord a l´Article 229 dels Estatuts de la UV 
1. Tret que la llei, aquests Estatuts o els reglaments de règim intern no disposen altra 
cosa, en els òrgans col·legiats cal procedir de la manera següent: 
a) A sol·licitud d’un 10 % dels seus membres, la presidència ha d’incloure en l’ordre del 
dia els assumptes que aquells li proposen. 
b) La convocatòria de l’òrgan, acompanyada de l’ordre del dia i d’un annex documental 
suficient, s’ha de cursar amb 48 hores d’antelació. La convocatòria s’entendrà feta en 
tot cas tant en primera com en segona convocatòria. Entre la primera i la segona 
convocatòria hi ha d’haver un termini de 30 minuts. Si per causa d’urgència l’antelació 
fos menor, per a la validesa de la convocatòria caldrà que l’estimació de la urgència 
siga ratificada per la majoria absoluta dels membres de l’òrgan. 



c) Per a la constitució vàlida de l’òrgan es requereix la presència dels titulars de la 
presidència i de la secretaria, o de qui haja de substituir-los, i també la concurrència en 
primera convocatòria d’almenys la meitat dels seus membres, i serà suficient en 
segona convocatòria la d’un terç d’aquests. 
d) Per determinar el règim de majories cal tenir en compte els membres de l’òrgan 
presents en el moment de la votació, sempre que no s’exigesca majoria absoluta dels 
membres de l’òrgan. 
 
e) S’entén que hi ha majoria de vots a favor d’una proposta si s’han emès més vots a 
favor seu que en contra. 
 
f) Si, respecte d’un mateix assumpte, resulten aprovades diverses propostes 
contradictòries, s’haurà de fer una votació en què els membres de l’òrgan només 
podran optar entre una de les propostes aprovades en primera votació o per cap 
d’elles. 
 
2. El rector o la rectora en tot cas, els vicerectors i les vicerectores, el secretari o la 
secretària general i el gerent o la gerenta, quan es tracte d’assumptes relacionats amb 
llurs competències, poden assistir a les reunions de tots els òrgans col·legiats de la 
Universitat de què no siguen membres. 
 
3. Els membres dels òrgans de govern i de representació prevists en aquests Estatuts 
poden sol·licitar per escrit, abans de la reunió de l’òrgan, els informes o aclariments 
que estimen necessaris sobre els assumptes compresos en l’ordre del dia. 
 
4. S’admetrà el vot anticipat en eleccions a candidatures prèviament presentades en 
els termes que estableix el reglament corresponent. En cap cas no s’admetrà la 
delegació de vot ni la seua emissió anticipada, tret del supòsit previst en aquest 
apartat. 


