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Universitat de València
RESOLUCIÓ de 8 d’abril de 2014, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual s’aprova la delegació de
funcions en els vicerectors i les vicerectores, la secretària
general, el gerent i altres òrgans d’aquesta Universitat.
[2014/3211]

Els Estatuts de la Universitat de València, modificats per Decret del
Consell de la Generalitat Valenciana 45/2013 de 28 de març, atribueixen
al rector les facultats i les competències a les que es refereix l’article 94.
A fi de fer més eficaç la gestió dels òrgans universitaris i alhora evitar una sobrecàrrega i acumulació de funcions en la persona del rector,
sense minva de les garanties jurídiques dels particulars, i de conformitat
amb el que estableix l’article 13 de la Llei 30/1992, de Règim Jurídic de
les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, i
l’article 95 dels Estatuts de la Universitat de València, aquest Rectorat,
a l’empara de les competències que li confereix la legislació vigent,
els Estatuts de la Universitat de València i disposicions concordants ha
resolt la delegació de les atribucions del rector en les matèries i òrgans
següents:
Primer
Es deleguen en la vicerectora d’Ordenació Acadèmica i Professorat
les competències que són atribuïdes al rector pel que fa a l’organització
acadèmica.
També s’hi deleguen les competències atribuïdes al rector pel que
fa al personal docent i investigador de la Universitat de València, en
particular, la convocatòria dels concursos per a la provisió de places de
professorat contractat, la contractació de professorat, la resolució sobre
les situacions administratives, la concessió de permisos i llicències,
concretament la concessió de llicències per estudis superiors a un mes
i les que estableix el Reglament de Permisos, Llicències, Vacances i
Situacions Administratives del Professorat, el reconeixement de triennis
i components docents i, en general, totes aquelles funcions que estan
atribuïdes al rector relacionades amb el professorat universitari.
Així mateix, s’hi delega la presidència de la Comissió de Reclamacions. Les competències que són atribuïdes al rector respecte a la
Comissió Mixta entre Universitat i Institucions Sanitàries, així com les
facultats de convocatòria i resolució d’ajudes tècniques a les persones
amb discapacitat membres de la comunitat universitària i la presidència
de les comissions que concedisquen les ajudes anteriors.
Igualment, s’hi delega la presidència de la mesa negociadora amb
els sindicats.
Segon
Es deleguen en la vicerectora d’Estudis de Grau i Política Lingüística les competències que són atribuïdes al rector en matèria d’aprovació, implantació, modificació, seguiment i acreditació dels programes
d’ensenyament i plans d’estudis conduents a títols de grau; l’adaptació
de plans d’estudis anteriors i la coordinació de les pràctiques externes
de grau. S’hi delega el nomenament de membres de tribunals de proves d’accés a la universitat, de delegats o delegades de centres privats
adscrits a la Universitat de València en els quals s’impartisca segon de
Batxillerat i de les persones especialistes per matèries de Batxillerat per
a la confecció de proves d’accés a la universitat.
Així mateix, s’hi deleguen totes les competències relatives a l’accés i la permanència d’estudiants de la Universitat de València i la
preinscripció i l’admissió d’estudiants als centres, l’organització de la
matrícula i el seu calendari; la resolució de tots aquells recursos que
l’estudiantat interpose contra les decisions i les resolucions que la Universitat de València dicte en matèria de règim d’estudiants. Així com la
pertinença, en representació de la Universitat de València, a la Comissió
Gestora dels Processos d’Accés i Preinscripció Universitària i la presidència de la Comissió de Selecció de Becaris (beques del Ministeri i de
la Generalitat).
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Universitat de València
RESOLUCIÓN de 8 de abril de 2014, del Rectorado de la
Universitat de València, por la que se aprueba la delegación de funciones en los vicerrectores y las vicerrectoras,
la secretaria general, el gerente y otros órganos de esta
Universitat. [2014/3211]
Los Estatutos de la Universitat de València, modificados por Decreto del Consell de la Generalitat Valenciana 45/2013 de 28 de marzo,
atribuyen al rector las facultades y las competencias a las que se refiere
el artículo 94.
Con el fin de hacer más eficaz la gestión de los órganos universitarios y al mismo tiempo evitar una sobrecarga y acumulación de funciones en la persona del rector, sin merma de las garantías jurídicas
de los particulares, y de conformidad con lo que establece el artículo
13 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y el artículo 95
de los Estatutos de la Universitat de València, este Rectorado, al amparo
de las competencias conferidas por la legislación vigente, los Estatutos
de la Universitat de València y disposiciones concordantes ha resuelto
la delegación de las atribuciones del rector en las siguientes materias y
órganos:
Primero
Se delegan en la vicerrectora de Ordenación Académica y Profesorado las competencias que están atribuidas al rector en relación con la
organización académica.
También se delegan las competencias atribuidas al rector en relación
con el personal docente e investigador de la Universitat de València, en
particular, la convocatoria de los concursos para la provisión de plazas
de profesorado contratado, la contratación de profesorado, la resolución
sobre las situaciones administrativas, la concesión de permisos y licencias, concretamente la concesión de licencias por estudios superiores
a un mes y las que establece el Reglamento de Permisos, Licencias,
Vacaciones y Situaciones Administrativas del Profesorado, el reconocimiento de trienios y componentes docentes y, en general, todas aquellas
funciones que están atribuidas al rector relacionadas con el profesorado
universitario.
Asimismo, se delega la presidencia de la Comisión de Reclamaciones. Las competencias que están atribuidas al rector relativas a la
Comisión Mixta entre Universitat e Instituciones Sanitarias, así como
las facultades de convocatoria y resolución de ayudas técnicas a las
personas con discapacidad miembros de la comunidad universitaria y
la presidencia de las comisiones que concedan las ayudas anteriores.
Igualmente, se delega la presidencia de la mesa negociadora con
los sindicatos.
Segundo
Se delegan en la vicerrectora de Estudios de Grado y Política Lingüística las competencias que están atribuidas al rector en materia de
aprobación, implantación, modificación, seguimiento y acreditación de
los programas de enseñanza y planes de estudios conducentes a títulos
de grado; la adaptación de planes de estudio anteriores y la coordinación
de las prácticas externas de grado. Se delega el nombramiento de miembros de tribunales de pruebas de acceso a la universidad, de delegados
o delegadas de centros privados adscritos a la Universitat de València
en los que se imparta segundo de Bachillerato y de las personas especialistas por materias de Bachillerato para la confección de pruebas de
acceso a la universidad.
Asimismo, se delegan todas las competencias relativas al acceso y
la permanencia de estudiantes de la Universitat de València y la preinscripción y la admisión de estudiantes en los centros, la organización de
la matrícula y su calendario; la resolución de todos aquellos recursos
que el estudiantado interponga contra las decisiones y las resoluciones
que la Universitat de València dicte en materia de régimen de estudiantes. Así como la pertenencia, en representación de la Universitat de
València, a la Comisión Gestora de los Procesos de Acceso y Preinscripción Universitaria y la presidencia de la Comisión de Selección de
Becarios (becas del Ministerio y de la Generalitat).
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Igualment, es deleguen en la vicerectora d’Estudis de Grau i Política
Lingüística les competències atribuïdes al rector en matèria de Política
Lingüística i la representació de la Universitat en la Comissió Permanent de la Xarxa Vives d’Universitats.

Igualmente, se delegan en la vicerrectora de Estudios de Grado y
Política Lingüística las competencias atribuidas al rector en materia de
Política Lingüística y la representación de la Universitat en la Comisión
Permanente de la Xarxa Vives d’Universitats.

Tercer
Es deleguen en la vicerectora d’Estudis de Postgrau les competències que són conferides al rector en matèria d’aprovació, implantació,
modificació, seguiment i acreditació dels programes d’ensenyament i
plans d’estudis conduents a títols de postgrau, tant oficials com propis
de la Universitat de València, així com dels corresponents programes de
doctorat i el nomenament dels seus coordinadors i la competència per a
la convocatòria i resolució de beques de postgrau.

Igualment, es delega en la vicerectora d’Estudis de Postgrau la presidència de la Comissió d’Estudis de Postgrau i de la Subcomissió de
Doctorat.

Tercero
Se delegan en la vicerrectora de Estudios de Postgrado las competencias que están conferidas al rector en materia de aprobación, implantación, modificación, seguimiento y acreditación de los programas de
enseñanza y planes de estudios conducentes a títulos de postgrado, tanto
oficiales como propios de la Universitat de València, así como de los
correspondientes programas de doctorado y el nombramiento de sus
coordinadores y la competencia para la convocatoria y resolución de
becas de posgrado.
Se delegan en la vicerrectora de Estudios de Postgrado las competencias referidas al acceso y la permanencia de estudiantes de postgrado de la Universitat y, por tanto, la preinscripción y la admisión
de estudiantes a los programas de postgrado, y la coordinación de las
prácticas externas de postgrado. También se delega la organización de
la matrícula de los estudios de postgrado y su calendario, así como las
políticas de empleabilidad.
Igualmente, se delega en la vicerrectora de Estudios de Postgrado
la presidencia de la Comisión de Estudios de Postgrado y de la Subcomisión de Doctorado.

Quart
Es deleguen en el vicerector de Polítiques de Formació i Qualitat
Educativa les competències conferides al rector en matèria de formació
permanent i el desenvolupament de les polítiques de formació al llarg de
la vida i, més en concret, els cursos d’extensió universitària, els cursos
de formació extracurricular, l’impuls i desenvolupament d’altres programes de formació i el programa Nau Gran.
Així mateix, s’hi deleguen les competències en matèria de qualitat
educativa i avaluació de la docència.
Igualment, s’hi delega la presidència de la Comissió d’Extensió
Universitària.

Cuarto
Se delegan en el vicerrector de Políticas de Formación y Calidad
Educativa las competencias conferidas al rector en materia de formación
permanente y el desarrollo de las políticas de formación a lo largo de
la vida y, más concretamente, los cursos de extensión universitaria, los
cursos de formación extracurricular, el impulso y desarrollo de otros
programas de formación y el programa Nau Gran.
Asimismo, se delegan las competencias en materia de calidad educativa y evaluación de la docencia.
Igualmente se delega la presidencia de la Comisión de Extensión
Universitaria.

Cinquè
Es deleguen en la vicerector d’Internacionalització i Cooperació
les competències que s’atribueixen al rector en matèria de relacions
internacionals, l’elaboració i el seguiment de convenis amb universitats
estrangeres; els programes internacionals d’intercanvi, i les convocatòries d’ajudes per a la promoció d’intercanvis acadèmics amb altres
universitats estrangeres.
Així mateix, s’hi deleguen les competències que s’atribueixen al
rector en matèria de cooperació, la convocatòria i la resolució de les
ajudes de cooperació, així com la proposta i el seguiment de convenis
en matèria de la seua competència i la presidència de la Comissió del
Programa de Solidaritat amb el Tercer Món de la Universitat de València Una Nau de Solidaritat.
Igualment, s’hi deleguen les competències de coordinació de les
Càtedres Institucionals.

Quinto
Se delegan en el vicerrector de Internacionalización y Cooperación
las competencias que se atribuyen al rector en materia de relaciones
internacionales, la elaboración y el seguimiento de convenios con universidades extranjeras; los programas internacionales de intercambio, y
las convocatorias de ayudas para la promoción de intercambios académicos con otras universidades extranjeras.
Asimismo, se delegan las competencias que se atribuyen al rector
en materia de cooperación, la convocatoria y la resolución de las ayudas
de cooperación, así como la propuesta y el seguimiento de convenios en
materia de su competencia y la presidencia de la Comisión del Programa de Solidaridad con el Tercer Mundo de la Universitat de València
Una Nau de Solidaritat.
Igualmente, se delegan las competencias de coordinación de las
Cátedras Institucionales.

Sisè
Es deleguen en la vicerectora d’Investigació i Política Científica les
competències que són atribuïdes al rector en matèria d’ajudes, subvencions, contractes i convenis d’investigació, la seua proposta i formalització, la convocatòria d’ajudes en matèria d’investigació de la Universitat
de València; les relatives als fons Feder; l’autorització de pagaments al
professorat i personal investigador per activitat investigadora i, en general, totes aquelles funcions que són atribuïdes al rector, dins de l’àmbit
de la investigació i la transferència de coneixement.

Sexto
Se delegan en la vicerrectora de Investigación y Política Científica las competencias que se atribuyen al rector en materia de ayudas,
subvenciones, contratos y convenios de investigación, su propuesta y
formalización, la convocatoria de ayudas en materia de investigación
de la Universitat de València; las relativas a los fondos Feder; la autorización de pagos al profesorado y personal investigador por actividad
investigadora y, en general, todas aquellas funciones que están atribuidas al rector, dentro del ámbito de la investigación y la transferencia de
conocimiento.
Asimismo, se delegan las competencias relativas al diseño y la planificación del desarrollo de la política científica de la Universitat y las
relaciones en esta materia con departamentos, institutos universitarios
de investigación, otras estructuras específicas de investigación y grupos de investigación, así como con otras instituciones y las relativas
al diseño, la coordinación y el seguimiento del Parque Científico de la
Universitat de València.

Es deleguen en la vicerectora d’Estudis de Postgrau les competències referides a l’accés i la permanència d’estudiants de postgrau de
la Universitat i, per tant, la preinscripció i l’admissió d’estudiants als
programes de postgrau, i la coordinació de les pràctiques externes de
postgrau. També s’hi delega l’organització de la matrícula dels estudis
de postgrau i el seu calendari, així com les polítiques d’ocupabilitat.

Així mateix, s’hi deleguen les competències relatives al disseny i
la planificació del desenvolupament de la política científica de la Universitat i les relacions en aquesta matèria amb departaments, instituts
universitaris d’investigació, altres estructures específiques de recerca i
grups d’investigació, així com amb altres institucions i les relatives al
disseny, la coordinació i el seguiment del Parc Científic de la Universitat de València.
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Setè
Es deleguen en el vicerector d’Economia i Infraestructures les competències que són atribuïdes al rector pel que fa al seguiment del pla de
finançament pluriennal; el seguiment i supervisió de la implantació i
desenvolupament del model de comptabilitat analítica de la Universitat;
la supervisió de l’execució i la liquidació pressupostària; l’elaboració de
models distributius en matèria econòmica per a centres, departaments
i instituts universitaris d’investigació; la coordinació i supervisió del
projecte de pressupost, d’acord amb els objectius i prioritats establerts
pels òrgans de govern de la Universitat; i totes aquelles competències
relatives a la planificació financera i econòmica de la Universitat.
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També es deleguen les competències conferides al rector en matèria
d’inversions en obra nova, reformes, adequació i millora d’edificis i
instal·lacions, així com el seguiment i control sobre les inversions en
infraestructures procedents d’organismes públics i de fons Feder. S’hi
deleguen les competències inherents a l’òrgan de contractació.
Així mateix, s’hi deleguen totes aquelles funcions que s’atribueixen
al rector dins de l’àmbit d’aplicació de les tecnologies de la informació
i de la comunicació i les competències relatives als plans específics
d’informatització.

Séptimo
Se delegan en el vicerrector de Economía e Infraestructuras las
competencias que están atribuidas al rector relativas al seguimiento
del plan de financiación plurianual; el seguimiento y supervisión de
la implantación y desarrollo del modelo de contabilidad analítica de la
Universitat; la supervisión de la ejecución y la liquidación presupuestaria; la elaboración de modelos distributivos en materia económica para
centros, departamentos e institutos universitarios de investigación; la
coordinación y supervisión del proyecto de presupuesto, de acuerdo con
los objetivos y prioridades establecidos por los órganos de gobierno de
la Universitat; y todas aquellas competencias relativas a la planificación
financiera y económica de la Universitat.
También se delegan las competencias conferidas al rector en materia
de inversiones en obra nueva, reformas, adecuación y mejora de edificios
e instalaciones, así como el seguimiento y control sobre las inversiones en
infraestructuras procedentes de organismos públicos y de fondos Feder.
Se delegan las competencias inherentes al órgano de contratación.
Asimismo, se delegan todas aquellas funciones que se atribuyen al
rector dentro del ámbito de aplicación de las tecnologías de la información y de la comunicación y las competencias relativas a los planes
específicos de informatización.

Vuitè
Es deleguen en la vicerectora de Sostenibilitat i Planificació les
competències atribuïdes al rector en relació amb la coordinació i l’impuls de les polítiques de sostenibilitat, d’eficiència i de responsabilitat
socials a la Universitat de València i la presidència del Comitè de Seguretat i Salut.
Així mateix, s’hi delega la competència en matèria de planificació
estratègica, polítiques d’excel·lència i innovació institucional, així com
la realització d’estudis i anàlisis de prospectiva sobre l’organització de
la Universitat i de suport a la millora de les unitats universitàries.

Octavo
Se delegan en la vicerrectora de Sostenibilidad y Planificación las
competencias atribuidas al rector en relación con la coordinación y el
impulso de las políticas de sostenibilidad, de eficiencia i de responsabilidad social en la Universitat de València y la presidencia del Comité
de Seguridad y Salud.
Asimismo, se delega la competencia en materia de planificación
estratégica, políticas de excelencia e innovación institucional, así como
la realización de estudios y análisis de prospectiva sobre la organización
de la Universitat y de apoyo a la mejora de las unidades universitarias.

Novè
Es deleguen en el vicerector de Cultura i Igualtat les competències
que són atribuïdes al rector en relació amb la coordinació de les diverses
Aules de Cultura; de les Sales d’Exposicions; la conservació del Patrimoni; la coordinació de les activitats de caràcter esportiu dependents de
la Universitat de València i les competències relatives a les biblioteques
i arxius universitaris.
Així mateix, s’hi delega la coordinació i l’impuls de les polítiques
en matèria d’igualtat entre dones i homes a la Universitat de València.

Noveno
Se delegan en el vicerrector de Cultura e Igualdad las competencias
que están atribuidas al rector en relación con la coordinación de las
diversas Aulas de Cultura; Salas de Exposiciones; la conservación del
Patrimonio, la coordinación de las actividades de carácter deportivo
dependientes de la Universitat de València y las competencias relativas
a las bibliotecas y archivos universitarios.
Asimismo, se delega la coordinación y el impulso de las políticas
en materia de igualdad entre mujeres y hombres en la Universitat de
València.
Igualmente, se delega la presidencia del Consejo Editorial.

Igualment, s’hi delega la presidència del Consell Editorial.
Deu
Es deleguen en el vicerector de Participació i Projecció Territorial les competències atribuïdes al rector en matèria de dinamització de
la participació en la vida universitària, en els seus diferents òrgans i
àmbits.
Així mateix, s’hi delega la política de projecció territorial de la
Universitat de València, la coordinació amb el Centre de Gandia de la
Universitat de València, les activitats no docents del Centre d’Ontinyent
i les actuacions i convenis amb els ajuntaments, mancomunitats i la
Diputació de València en la nostra àrea d’influència, incloent-hi programes formatius i de transferència.

Diez
Se delegan en el vicerrector de Participación y Proyección Territorial las competencias atribuidas al rector en materia de dinamización
de la participación en la vida universitaria, en sus distintos órganos y
ámbitos.
Asimismo, se delega la política de proyección territorial de la Universitat de València, la coordinación con el Centre de Gandia de la Universitat de València, las actividades no docentes del Centre d’Ontinyent
y las actuaciones y convenios con los ayuntamientos, mancomunidades
y la Diputación de Valencia en nuestra área de influencia, incluyendo
programas formativos y de transferencia.

Onze
Es deleguen en la secretària general la coordinació dels Serveis Jurídics de la Universitat, les competències sobre la iniciació i el seguiment
d’expedients disciplinaris, la iniciació i el seguiment d’expedients de
responsabilitat patrimonial, la iniciació i el seguiment d’expedients de
revisió d’ofici i les competències en matèria de desenvolupament normatiu i relacions amb la Comissió d’Estatuts.
També s’hi delega la proposta i el seguiment de convenis amb institucions públiques i privades no universitàries i agents socials, polítics
i econòmics.

Once
Se delegan en la secretaria general la coordinación de los Servicios Jurídicos de la Universitat, las competencias sobre la iniciación y
seguimiento de expedientes disciplinarios, la iniciación y el seguimiento
de expedientes de responsabilidad patrimonial, la iniciación y el seguimiento de expedientes de revisión de oficio y las competencias en materia de desarrollo normativo y relaciones con la Comisión de Estatutos.
También se delegan la propuesta y el seguimiento de convenios con
instituciones públicas y privadas no universitarias y agentes sociales,
políticos y económicos.

Dotze
Es delega en el gerent la facultat d’autoritzar i de disposar les despeses, de reconèixer les obligacions i ordenar pagaments de qualsevol

Doce
Se delega en el gerente la facultad de autorizar y de disponer los
gastos, reconocer las obligaciones y ordenar pagos de cualquier tipo;
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mena; d’ordenar i executar el pagament per mitjà dels fons de maniobra
de les unitats de despesa i les despeses menors realitzades en la caixa fixa.
Així mateix, s’hi deleguen les competències atribuïdes al rector en
relació amb el personal funcionari i el personal laboral d’administració
i serveis, en particular, la resolució de les situacions administratives del
personal funcionari i del personal laboral; la convocatòria d’oposicions
i de concursos; el nomenament dels tribunals; la proposta anual de plantilla del personal d’administració i serveis; el règim de provisió de llocs
de treball i el règim de trasllats.
En cas de vacant, absència o malaltia del titular de la Gerència, es
farà càrrec de la proposta i ordenació dels pagaments la persona que
ocupe la Vicegerència Econòmica.

ordenar y ejecutar el pago mediante los fondos de maniobra de las unidades de gasto y los gastos menores realizados en la caja fija.
Asimismo, se delegan las competencias atribuidas al rector en relación con el personal funcionario y el personal laboral de administración
y servicios, en particular, la resolución de las situaciones administrativas
del personal funcionario y del personal laboral; la convocatoria de oposiciones y de concursos; el nombramiento de los tribunales; la propuesta
anual de plantilla del personal de administración y servicios; el régimen
de provisión de puestos de trabajo y el régimen de traslados.
En caso de vacante, ausencia o enfermedad del titular de la Gerencia, se hará cargo de la propuesta y ordenación de los pagos la persona
que ocupe la Vicegerencia Económica.

Tretze
Es deleguen en el delegat del rector per a estudiants les competències en matèria de participació, dinamització sociocultural, cooperació, voluntariat, formació complementària, assessorament, informació,
mentoria i orientació per l’estudiantat. S’hi deleguen les competències
de convocatòria i resolució de premis, beques i ajudes pròpies de la
Universitat dirigides a estudiants. Així com també les competències de
convocatòria i resolució d’ajudes per a projectes de cooperació i solidaritat i per a projectes socioculturals dirigits a estudiants i a associacions
o a col·lectius d’estudiants. S’hi delega la presidència de la Comissió
Assessora Estudiantil.
Així mateix, s’hi deleguen les competències de gestió i resolució
del Cens d’Associacions i Col·lectius d’Estudiants de la Universitat de
València, les competències de coordinació i l’impuls de les polítiques
per a la millora de la experiència universitària, les relatives al disseny i
planificació del programa Conèixer la Universitat i les relatives al disseny i planificació dels programes d’escoles d’estiu La Nau dels Xiquets
i Xiquetes i la Nau Jove.

Trece
Se delegan en el delegado del rector para estudiantes las competencias en materia de participación, dinamización sociocultural, cooperación, voluntariado, formación complementaria, asesoramiento, información, mentorización y orientación para el estudiantado. Se le delegan las
competencias de convocatoria y resolución de premios, becas y ayudas
propias de la Universitat dirigidas a estudiantes. Así como también las
competencias de convocatoria y resolución de ayudas para proyectos de
cooperación y solidaridad y para proyectos socioculturales dirigidos a
estudiantes y a asociaciones o a colectivos de estudiantes. Se delega la
presidencia de la Comisión Asesora Estudiantil.
Asimismo, se delegan las competencias de gestión y resolución del
Censo de Asociaciones y Colectivos de Estudiantes de la Universitat de
València, las competencias de coordinación y el impulso de las políticas
para la mejora de la experiencia universitaria, las relativas al diseño y
planificación del programa Conèixer la Universitat y las relativas al
diseño y planificación de los programas de escuelas de verano La Nau
dels Xiquets i Xiquetes y la Nau Jove.

Catorze
Es delega en les vicerectores i els vicerectors, en la secretària general i en el gerent l’autorització de les comissions de serveis amb dret a
indemnització, i també la verificació de la seua realització pel que fa al
personal adscrit en l’àmbit de les seues competències.

Catorce
Se delega en las vicerrectoras y los vicerrectores, en la secretaria
general y en el gerente la autorización de las comisiones de servicios
con derecho a indemnización, y también la verificación de su realización en lo que se refiere al personal adscrito en el ámbito de sus
competencias.

Quinze
Es delega en les vicerectores i els vicerectors, la secretària general,
els degans o les deganes de facultats, els degans o les deganes coordinadors o coordinadores de campus, els director o les directores de l’escola
tècnica superior, d’instituts universitaris d’investigació, de col·legis
majors, de serveis i de centres singulars, els o les responsables d’estructures de recerca interdisciplinària, el director o la directora tècnica
del Servei de Biblioteques i Documentació, el director o la directora del
Taller d’Audiovisuals, la facultat d’autoritzar i disposar les despeses,
per un import inferior a 18.000 euros sense IVA, de reconèixer les obligacions per qualsevol quantia i proposar pagaments de qualsevol mena,
dins de l’àmbit de les seues competències respectives que comprenen
els seus centres o serveis; d’ordenar i executar el pagament per mitjà
dels fons de maniobra de la unitat de despesa i les despeses menors
realitzades en la caixa fixa.

Quince
Se delega en las vicerrectoras y los vicerrectores, la secretaria general, los decanos o las decanas de facultades, los decanos o las decanas
coordinadores o coordinadoras de campus, los directores o las directoras
de la escuela técnica superior, de institutos universitarios de investigación, de colegios mayores, de servicios y de centros singulares, los o las
responsables de estructuras de investigación interdisciplinar, el director
o la directora técnica del Servicio de Bibliotecas y Documentación, el
director o la directora del Taller de Audiovisuales, la facultad de autorizar y disponer los gastos, por un importe inferior a 18.000 euros sin
IVA, de reconocer las obligaciones por cualquier cuantía y proponer
pagos de cualquier tipo, dentro del ámbito de sus respectivas competencias que comprenden sus centros o servicios; de ordenar y ejecutar el
pago mediante los fondos de maniobra de la unidad de gasto y los gastos
menores realizados en la caja fija.

Setze
Es delega en els degans o les deganes de facultats i el directors o
la directora de l’escola tècnica superior la resolució de les sol·licituds
de trasllat dels expedients d’estudiants, així com les admissions per
convalidació parcial.

Dieciséis
Se delega en los decanos o las decanas de facultades y el director o
la directora de la escuela técnica superior la resolución de las solicitudes
de traslado de los expedientes de estudiantes, así como las admisiones
por convalidación parcial.

Dèsset
Es delega en els directors o les directores de departament i d’instituts universitaris d’investigació l’autorització de permisos i llicències
d’estudis de duració inferior o igual a un mes del professorat adscrit
al departament, a excepció, en tot cas, del que disposa l’article 2.3 del
Reglament de Permisos, Llicències, Vacances i Situacions Administratives del Professorat; la facultat d’autoritzar i de disposar les despeses,
per un import inferior a 18.000 euros sense IVA i de reconèixer les
obligacions per qualsevol quantia dins de l’àmbit del departament que
dirigeixen.

Diecisiete
Se delega en los directores o las directoras de departamento y de
institutos universitarios de investigación la autorización de permisos y
licencias de estudios de duración inferior o igual a un mes del profesorado adscrito al departamento, con excepción en todo caso de lo previsto
en el artículo 2.3 del Reglamento de Permisos, Licencias, Vacaciones y
Situaciones Administrativas del Profesorado; la facultad de autorizar y
de disponer los gastos, por un importe inferior a 18.000 euros sin IVA
y de reconocer las obligaciones por cualquier cuantía dentro del ámbito
del departamento que dirigen.
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Divuit
Es delega en els degans o les deganes de facultats, els degans o
les deganes coordinadors o coordinadores de campus, els directors o
les directores de l’escola tècnica superior, de departaments, d’instituts
universitaris d’investigació, de col·legis majors, de serveis i de centres
singulars, i els o les responsables d’estructures de recerca interdisciplinària, el director o la directora tècnica del Servei de Biblioteques i
Documentació i el director o la directora del Taller d’Audiovisuals, la
facultat d’autoritzar les comissions de serveis amb dret a indemnització, i també la verificació que s’han fet pel que fa al personal dels seus
centres, departaments, serveis o unitats.
Igualment, es delega en els degans o les deganes de facultats i el
director o la directora de l’escola tècnica superior la competència per
a autoritzar les comissions de servei amb dret a indemnització dels
directors o de les directores d’institut universitari d’investigació i dels
responsables d’estructures de recerca interdisciplinària que tinguen adscrita la docència en els seus centres, quan els viatges no es realitzen per
raó del seu càrrec, i també la verificació que s’han fet.
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Dieciocho
Se delega en los decanos o las decanas de facultades, los decanos o
las decanas coordinadores o coordinadoras de campus, los directores o
las directoras de la escuela técnica superior, de departamentos, de institutos universitarios de investigación, de colegios mayores, de servicios
y de centros singulares, y los o las responsables de estructuras de investigación interdisciplinar, el director o la directora técnica del Servicio
de Bibliotecas y Documentación y el director o la directora del Taller de
Audiovisuales, la facultad de autorizar las comisiones de servicios con
derecho a indemnización, y también la verificación de su realización en
lo que se refiere al personal de sus centros, departamentos, servicios o
unidades.
Igualmente, se delega en los decanos o las decanas de facultades y
el director o la directora de la escuela técnica superior la competencia
para autorizar las comisiones de servicio con derecho a indemnización
de los directores o de las directoras de instituto universitario de investigación y de los responsables de estructuras de investigación interdisciplinar que tengan adscrita la docencia en sus centros, cuando los viajes
no se realicen por razón de su cargo, y también la verificación de su
realización.

Dinou
Es delega en la direcció del Servei de Publicacions la signatura de
contractes editorials.
De conformitat amb allò que disposa l’article 13 de la Llei de
Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment
Administratiu Comú, sempre que l’òrgan delegat faça ús de la delegació
continguda en aquesta resolució, es farà constar aquesta circumstància
expressament en l’acte administratiu que es dicte.
En cap cas no es podran delegar les atribucions que es tinguen al seu
torn per delegació continguda en aquesta resolució.
Les resolucions que es dicten en virtut d’aquestes delegacions,
exhaureixen la via administrativa i deixen expedita la via judicial.
De conformitat amb el que disposa l’article 13 de la Llei de Règim
Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, aquesta resolució es fa pública en el Diari Oficial de la
Comunitat Valenciana i tindrà efecte a partir de l’endemà de la seua
publicació.
Aquesta delegació deroga qualsevol altra delegació de les competències atribuïdes que s’haja efectuat anteriorment, bé en aquests mateixos òrgans o en d’altres de diferents.

Diecinueve
Se delega en la dirección del Servicio de Publicaciones la firma de
contratos editoriales.
De conformidad con lo que dispone en el artículo 13 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, siempre que el órgano delegado haga uso de
la delegación contenida en la presente resolución, se hará constar esta
circunstancia expresamente en el acto administrativo que se dicte.
En ningún caso podrán delegarse las atribuciones que se posean a
su vez por delegación contenida en esta resolución.
Las resoluciones que se dicten en virtud de estas delegaciones, agotan la vía administrativa y dejan expedita la vía judicial.
De conformidad con lo que dispone el artículo 13 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, la presente resolución se hace pública en el
Diari Oficial de la Comunitat Valenciana surtiendo efectos a partir del
día siguiente a su publicación.
La presente delegación deroga cualquier otra delegación de las competencias atribuidas que se haya efectuado con anterioridad, bien en
estos mismos órganos o en otros distintos.

València, 8 d’abril de 2014.– El rector: Esteban J. Morcillo Sánchez.

Valencia, 8 de abril de 2014.– El rector: Esteban J. Morcillo Sánchez.

