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REGLAMENT DE RÈGIM INTERN DE LA COMISSIÓ DE PROFESSORAT

Preàmbul
La Comissió de Professorat es un òrgan col·legiat de caràcter consultiu i assessor del
Consell de Govern en matèria de professorat, d’acord amb l’article 157 dels Estatuts de
la Universitat de València. Una vegada aprovada la composició de la Comissió per acord
14/2005 del Claustre de la Universitat de València, de 14 de juliol de 2005. L’objecte
del present reglament es la regulació del règim d’elecció, convocatòria, funcionament i
presa d’acords d’aquest òrgan.

Capítol I
Composició i funcions

Article 1
1. La Comissió de Professorat està formada:

a) Pel vicerector o la vicerectora competent en matèria de professorat o la
persona en qui delegue, que la presideix.
b) Pels degans i les deganes, i pels directors i les directores dels centres, o les
persones en qui deleguen.
c) Pel director o la directora del Servei de Política Lingüística
d) Per quatre representants del PDI permanent dels centres distribuïts d’acord
amb l’annex, elegits pels representants del PDI del Claustre.
e) Per quatre representants del PDI no permanent dels centres distribuïts
d’acord amb l’annex, elegits pels representants del PDI del Claustre.
f) Per un o una representant dels becaris d’investigació elegit pels becaris
claustrals.
g) Per un o una representant dels estudiants elegit pels estudiants claustrals.
h) Per un o una representant del PAS elegit pels claustrals que representen el
PAS.
i) Pel cap o la cap del Servei de Recursos Humans-PDI, que hi actuarà com a
secretari o secretària, amb veu i sense vot, tret que siga membre electe.

2. Hi participaran, amb veu i sense vot:
a) Els presidents o les presidentes de la Junta de PDI i del Comitè d’Empresa.
b) Si s’escau, es podrà convidar els departaments o els instituts universitaris
d’investigació per tal d’informar sobre temes específics que els afecten.

El president o presidenta de la Comissió convidarà a participar-hi, amb veu i sense vot,
els tècnics amb competència en la matèria que considere adients.

Article 2
L’elecció dels membres de la Comissió de Professorat a que fan referència els apartats
d), e), f), g) i h) de l’article 1.1 es farà per 4 anys. Les vacants que s’hi produesquen en
aquest període seran cobertes pel temps que reste.

Article 3
Les funcions de la Comissió de Professorat són les establertes en els Estatuts i altres
reglaments de la Universitat de València i totes aquelles que li siguen encomanades pel
rector o la rectora o pel Consell de Govern.
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Capítol II
Funcionament

Article 4
La Comissió de Professorat serà convocada pel president o presidenta, i es reunirà en
sessió ordinària almenys tres vegades durant el curs acadèmic i, en sessió
extraordinària, quan ho demane el president o presidenta o almenys 6 dels membres de
la Comissió. La Comissió serà convocada amb una antelació mínima de 48 hores.
Excepcionalment, aquest termini podrà ser de 24 hores, en cas d'urgència, i per poder
adoptar acords, la Comissió haurà de decidir per majoria absoluta dels seus membres la
procedència d’urgència. En la convocatòria s’especificarà el lloc, el dia i l'hora de la
reunió, així com l’ordre del dia. La convocatòria es pot efectuar per mitjans electrònics o
telemàtics, d’acord amb el que estableix l’article 230.3 dels Estatuts de la Universitat de
València.

Article 5
L’ordre del dia serà elaborat pel president o presidenta i inclourà necessàriament com a
punts: l'aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior, i qualsevol punt proposat
almenys per 3 dels membres de la Comissió de Professorat.

Article 6
La Comissió quedarà vàlidament constituïda en primera convocatòria amb la meitat dels
seus membres i en segona convocatòria, que tindrà lloc 15 minuts després de la
primera, amb un terç dels seus membres. En tot cas, hauran d’assistir el president o
presidenta, el secretari o secretaria o les persones que els substituïsquen.

Article 7
Les sessions seran moderades pel president o presidenta, que obrirà i tancarà els torns
d’intervencions, concedirà i retirarà l’ús de la paraula i sotmetrà, si escau, els assumptes
a votació.

Article 8
En l’exercici de les seues funcions, la Comissió de Professorat podrà constituir
ponències, l’objecte de les quals serà emetre dictàmens sobre aspectes concrets
relacionats amb les seues competències. Igualment, la Comissió de Professorat podrà
designar col·laboradors per coadjuvar en la realització de tasques puntuals de la
Comissió. En qualsevol cas, podrà sol·licitar l'assessorament d'experts o entitats que li
siguen aliens.

Article 9
La Comissió de Professorat constituirà una subcomissió permanent integrada pel
president o presidenta i el secretari o secretària, un degà o degana o un director o
directora per cadascun dels tres campus o les persones en qui deleguen, un dels
representants del PDI permanent, un dels representants del PDI no permanent i un
representant dels apartats f), g) o h) als que fa referència l’article 1.1 d’aquest
reglament. Els vocals d’aquesta subcomissió es renovaran amb una periodicitat anual.
Hi participarà, amb veu i sense vot, un dels dos representants de l’article 1.2. a)
La subcomissió permanent informarà sobre els assumptes, o prepararà els treballs que
li siguen encomanats per la comissió, per acord adoptat per majoria absoluta dels seus
membres. El president o presidenta informarà al ple de la comissió de les decisions
presses per la subcomissió permanent.
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En tot cas, no es pot delegar en la subcomissió permanent l’informe sobre les propostes
d’ampliació o modificació de plantilla, o sobre les propostes de reglaments.
El règim de convocatòria, funcionament i presa d’acords de la subcomissió permanent,
será el mateix que el del ple de la Comissió.

Capítol III
Del règim de votacions i adopció d’acords

Article 10
Les votacions es faran a mà alçada. Els acords seran presos per majoria simple, tret
dels casos en què aquest reglament o la legislació aplicable n’establisca un altre règim.

Capítol IV
De les actes i els acords de la Comissió

Article 11
El secretari o secretària de la Comissió elaborarà l’acta de cada sessió i redactarà i
certificarà, si escau, els acords que s’hi hagen pres, sense perjudici de l’aprovació formal
de l’acta en una sessió posterior de la Comissió.

Capítol V
De la modificació del reglament

Article 12
Segons l’article 113 dels Estatuts, la modificació d’aquest reglament de règim intern es
competència del Consell de Govern, tret de la composició que ha de ser aprovada pel
Claustre. Les propostes de modificació d’aquest reglament hauran d’esser aprovades
per la majoria absoluta dels membres de la Comissió de Professorat.

Disposició Addicional
En tot allò no previst expressament en aquest reglament serà d’aplicació supletòria el
que estableix el capítol II del Títol II de la Llei 30/92 de Règim Jurídic de les
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

Disposició Final
Aquest Reglament entrarà en vigor a l’endemà de la seua aprovació pel Consell de
Govern de la Universitat de València.
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Annex
Grups de centres per a l’elecció de representants

I
– Facultat d’Economia
– Facultat de Dret
– Facultat de Ciències Socials

II
– Facultat de Medicina i Odontologia
– Escola Universitària d’Infermeria
– Escola Universitària de Fisioteràpia
– Facultat de Psicologia
– Facultat de C. de l’Activitat Física i l’Esport

III
– Facultat de Geografia i Història
– Facultat de Filologia
– Facultat de Filosofia i C. de l’Educació
– EU de Magisteri Ausiàs March

IV
– Facultat de Farmàcia
– Facultat de Biologia
– Facultat de Física
– Facultat de Química
– Escola Tècnica Superior d’Enginyeria
– Facultat de Matemàtiques


