
	
	
 
 
 

ACORDS DEL CLAUSTRE  

	

ACUV 
Núm. 

Data 
Sessió 

Punt 
Ordre 
del dia 

ACORD Data 
execució Destinat 

1 12/07/2018 1 
Aprovar les actes de les sessions de 
21 de desembre de 2017 i 9 de 
febrer de 2018. 

17/07/2018 Secretaria General 

2 12/07/2018 2 Proclamar membres de la Mesa del 
Claustre. 19/07/2018 Presidenta de la Mesa 

del Claustre 

3 12/07/2018 2 Proclamar membres del Consell de 
Govern.  19/07/2018 Presidenta del Consell 

de Govern 

4 12/07/2018 2 Proclamar membres de la Comissió 
d’Estatus. 19/07/2018 President de la Comissió 

d’Estatuts 

5 12/07/2018 2 Proclamar membres de la Comissió 
d’Investigació. 19/07/2018 President de la Comissió 

d’Investigació 

6 12/07/2018 2 Proclamar membres de la Junta 
Electoral. 19/07/2018 Presidenta de la Junta 

Electoral 

7 12/07/2018 4 
Aprovar la gestió de la rectora i de la 
resta d’òrgans de govern de la 
Universitat. 

19/07/2018 Rectora 

8 12/07/2018 5 

No aprovar la proposta d’aprovació 
d’un acord del Claustre incitant a la 
rectora a la destitució de la nova 
Delegada d’Estudiants, Mercedes 
Elizalde Monteagudo, i a l’inici d’una 
negociació multilateral entre 
l’Assemblea General d’Estudiants i 
el Rectorat per a definir 
l’organigrama funcional de les 
competències de la Delegació 
respectant l’acord emés per l’AGE. 

19/07/2018 Rectora 
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ACUV 
Núm. 
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Sessió 
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Ordre 
del dia 
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9 12/07/2018 6 

Aprovar la proposta següent: la 
Universitat impulsarà que en el nou 
contracte de subministrament 
d’electricitat, i de conformitat amb la 
legislació sobre contractació pública, 
l’empresa que resulte adjudicatària 
certifique que el consum realitzat 
dispose de la certificació de 
procedència 100% de fonts 
renovables. 

19/07/2018 Vicerector d’Economia i 
Infraestructures 

10 12/07/2018 8 

No aprovar la proposta d’aprovació 
d’un acord del Claustre perquè, a 
través dels òrgans pertinents, 
s’arriben a acords amb les 
empreses de pràctiques perquè 
aquestes cobrisquen les despeses 
de transport i dietes de l’estudiantat 
en pràctiques. 

19/07/2018 Vicerectora d’Ocupació i 
Programes Formatius 

11 12/07/2018 8 

Aprovar la proposta d’aprovació d’un 
acord del Claustre perquè, a través 
del Consell de Govern, es cree una 
“Comissió de Pràctiques Externes” 
que estudie no sols un sistema de 
remuneració de les pràctiques sinó 
també totes les qüestions que les 
aborden per a dur a terme un 
plantejament integral de les 
mateixes. 

19/07/2018 Vicerectora d’Ocupació i 
Programes Formatius 

12 12/07/2018 3 

Aprovar el Pla Operatiu 2019 
(document orientador de la política 
general universitària i del pressupost 
de l’exercici 2019).. 

19/07/2018 
Rectora 
Vicerector d’Economia i 
Infraestructures 

 


