


Comissions lnformatives o Assessores de Licitacions: 

- 3 representants deis estudiants i de les estudiantes

Junta Electoral: 

- 2 representants, titulars, deis estudiants i de les estudiantes.

- 2 representants, suplents, deis estudiants i de les estudiantes.

- 1 representant, suplent, del personal d'administració i serveis.

*Comissió de Reclamacions:

- 4 catedratics o catedratiques d'universitat.

Punt 5. Informe de la Sindicatura de Greuges corresponent al curs 2018-2019. 

Punt 6.- Torn obert de paraules. 

Ates que per a la valida constitució del Claustre hi ha de ser present la majoria absoluta deis seus 

membres i que, per a l'elecció deis membres de la Comissió de Reclamacions, es requereix majoria del 

Claustre sempre que aquesta supere un ter9 del nombre total deis seus membres, es recorda l'obligació 

d'assistencia i permanencia a la sessió. 

* Segons l'article 16 bis.4 del Reglament de regim intern del Claustre: "Les candidatures per a /'elecció de

membres de la Comissió de Reclamacions podran ser proposades pe/ Consell de Govern, mitjan<;ant

l'acord corresponent, o per un 15% del Claustre, mitjan<;ant un escrit amb la signatura deis claustrals que

avalen la proposta (actualment 43). Aquesta proposta haura d'incloure el nom i els cognoms del

catedratic o catedratica d'universitat que es propasa i la seua area de coneixement, que haura de tenir

acreditats el requisits exigitis en /'article 166 deis Estatuis".

Les candidatures als diferents órgans i comissions, d'acord amb el que estableix l'article 16 bis del 

Reglament de regim intern del Claustre, s'hauran de presentar mitjan9ant la Seu Electrónica de la 

Universitat de Valencia (ENTREU), o en la Secretaria General de la Universitat, mitjan9ant un escrit 

adre9at a la Presidencia de la Mesa del Claustre, des d'avui 5 de febrer de 2020 i fins el dia 17 de 

febrer de 2020. 

La Secretaria General, després de realitzar les comprovacions pertinents, publicara en la seua pagina 

web, abans de les 14 hores del dia 19 de febrer de 2020, la relació de les candidatures presentades. 

URL d'ENTREU: https://webges. uv.es/uvEntreuWeb/menuSEU .jsp ?idtramite=SEC_ CAN D15 

Així mateix, es recorda el regim d'incompatibilitats per a la Junta Electoral previst a l'article 202 deis 

Estatuts. 

Amb la confian9a que tots els claustrals sabrem complir amb el nostre deure, rebeu una cordial salutació. 

LA RECTORA, 

lff;ji::i ks � 
María Vicenta Mestre Escrivá 

NOTA: LA DOCUMENTACIÓ ES POT CONSULTAR EN L'ADREc;A SEGÜENT: 

http://www.uv.es/uvweb/secretaria-general/ca/claustre-universitari/sessions-/propera-sessio-1285872893035.html 


