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EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

 
Als Estatuts de la Universitat de València es reconeix la existència d’òrgans de 

participació dels estudiants, tant a nivell de centre, les Assemblees de Representants de 
estudiants de Facultats o de l’Escola, com a nivell de tota la Universitat, l’Assemblea 
General d’Estudiants. 
 

Aquests dos, son els òrgans democràtics i legítims de representació estudiantil, 
òrgans reconeguts pels estatuts i, per tant, reconeguts per la comunitat universitària. Una 
vegada constituïda, en 2008, l’Assemblea General d’Estudiants, últim òrgan que restava 
per posar en funcionament, i després d’un any en el que s’han aprovat els dos reglaments 
que regulen el funcionament d’ambdós òrgans, era necessari crear una comissió on la veu 
dels estudiants poguera donar força, recolzar i millorar la política estudiantil del govern de 
la Universitat i on el propi consell de direcció poguera informar i assessorar-se per a la 
realització d’aquesta política. 
 

Els i les representants, per a exercir les seues tasques de representació i per a 
canalitzar  la  veu dels seus companys i companyes, disposen de la participació 
reconeguda als òrgans de govern de la Universitat com les comissions, departaments, 
Juntes de Facultats o Escola, Claustre, Consell de Govern i Consell Social.  

 
L’article 115 dels Estatuts de la Universitat de València estableix que, per a l’estudi 

de certs assumptes, el Claustre, el Consell de Govern i el rector o la rectora poden acordar 
la constitució de comissions no permanents. Les competències, la composició i les normes 
de funcionament d’aquestes comissions s’especificaran en els reglaments respectius, que 
haurien de ser aprovats per l’òrgan que les cree. En tot cas, els reglaments haurien de ser 
notificats al Consell de Govern. 

 
 Amb la comissió que aquest reglament regula, es dota a la representació 

estudiantil d’un instrument més per a fer arribar la seua veu al Govern de la Universitat, 
així com també es dota al Govern de la Universitat d’un instrument per a assessorar-se a 
l’hora de confeccionar, dissenyar i treballar la política estudiantil, amb aquest motiu, per 
tant, s’acorda la constitució de la Comissió Assessora Estudiantil.  
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CAPÍTOL I: Composició i funcions 
 
Article 1 
 
1. La Comissió Assessora Estudiantil del Consell de Govern estarà constituïda pels 
membres següents:  
 

a) El president o la presidenta de la Comissió, que serà el Rector o Rectora i que 
podrà delegar en el Delegat o Delegada del Rector per a Estudiants, que serà 
membre de la comissió en qualitat de vicepresident o vicepresidenta. 

 
b) El secretari o la secretària de la Comissió, que serà un tècnic o tècnica del Servei 
d’Informació i Dinamització dels Estudiants (SeDi) a proposta del cap o la cap del 
servei.  

 
c) Els membres de la Mesa de Coordinació de l’Assemblea General d’Estudiants de 
la Universitat de València. 

 
d) Els Coordinadors o Coordinadores de les Assemblees de representants 
d’estudiants (ADR) de totes les Facultats i de l’Escola que formen la Universitat, o 
persones en que deleguen.  

 
e) Els o les representants dels estudiants al Consell de Govern de la Universitat. 

 
2. El president o la presidenta de la Comissió invitarà a participar-hi, amb veu i sense vot, 
a les persones amb competència en la matèria que considere convenient. 
 
3. La condició de membres de la comissió durarà mentre dure la condició que les faculta 
com a tals, exceptuant el cas del secretari o secretària que tindrà una duració de dos anys 
renovables.  
 
Article 2 
 
La funció d’aquesta Comissió es assessorar, informar i emetre informe, quan així es 
reclame, sobre els temes que s’estimen d’interès per als estudiants.  
 
 
 

CAPÍTOL II: Funcionament 
 
Article 3 
 
La Comissió Assessora Estudiantil tindrà caràcter assessor e informatiu i serà única, però 
s’organitzarà i podrà funcionar en subcomissions temàtiques.  
 



 

 
 

Reglament de la Comissió Assessora Estudiantil 

 

El ple de la Comissió establirà unes bases comunes per a cada tema, a les quals s’hauria 
d’ajustar el treball de les subcomissions, treball que haurà de presentar-se a la comissió 
una vegada finalitzat.   
 
Article 4 
 
El president o la presidenta convocarà el ple de la Comissió quan així ho estime pertinent. 
En qualsevol cas, es reunirà al menys quatre vegades al llarg del curs acadèmic. 
 
 
 

CAPÍTOL III: Règim de votacions i presa d’acords 
 
Article 5 
 
La convocatòria de la Comissió, l’ordre del dia i el quòrum de constitució es regiran pel 
que disposa l’article 229 dels Estatuts de la Universitat de València. 
 
Article 6 
 
Les votacions es faran a mà alçada. Els acords es prendran per majoria simple. 
 
 

CAPÍTOL IV: Les actes i els acords de la Comissió 
 
Article 7 
 
El secretari o la secretària de la Comissió elaborarà l’acta de cada sessió i redactarà i 
certificarà, si és el cas, els acords presos, sense perjudici de l’aprovació formal de l’acta 
en una sessió posterior de la Comissió. 
 

Disposició final 
 
Aquest reglament entrarà en vigor l’endemà que l’aprove el Consell de Govern. 
 
 

Aprovat pel Consell de Govern de 27 de novembre de 2012. ACGUV 244/2012 
 


