
Assemblea de Representants de Centre             ADR 

Què és? 

L’ADR és el màxim òrgan de representació de l’estudiantat en el centre, i per tant, 
− l’interlocutor dels estudiants amb la resta d’òrgans de la facultat/escola: deganat/direcció, CATs, altres comissions, departaments, administració,... 
− assegura la representació dels estudiants del seu centre i dels seus interessos en altres òrgans de la Universitat: Assemblea General d’Estudiants-AGE i Comissió 
Assessora Estudiantil – CAES 
 

Qui la compon? 

− Representants dels estudiants de totes les titulacions de grau i màster del centre, elegits per cursos, grups o titulacions (representants de centre). 
− Representants dels estudiants del centre en el Claustre (claustrals). 
− Representants dels estudiants del centre en la Junta de Centre (juntals). 
− Representants dels estudiants en els departaments adscrits al centre. 

 

Quines competències té l’ADR? 

− Acordar i proposar les mesures que considere oportunes per a la millor defensa dels drets i interessos dels estudiants. 
− Col·laborar en la millora de la situació acadèmica dels estudiants matriculats a la Universitat de València. 
− Acordar la convocatòria de l’ADR amb la periodicitat establerta en el reglament. 
− Si encara no se’n disposa, elaborar i proposar al Consell de Govern un reglament que regule el funcionament de l’ADR.  
− Elegir la mesa de coordinació: coordinació, secretaria, tresoreria i vocalies. 
− Designar els representants de l’ADR en les comissions pròpies del centre. El deganat/direcció haurà de facilitar la relació. 
− Designar els representants de l’ADR en l’Assemblea General d’Estudiants – AGE en un nombre igual als claustrals del centre. 
− Coordinar les iniciatives que sorgisquen de l’estudiantat del centre. 
− Proposar la distribució de l’assignació pressupostària que, en l’àmbit del centre, es dedique a activitats esportives i culturals dels estudiants i les estudiantes. 
− Ser oïda en els expedients disciplinaris oberts a estudiants del centre respectiu. 
− Elaborar i elevar propostes a la junta de centre i, mitjançant l’AGE, al Consell de Govern i al Claustre. 
− Dur a terme totes les tasques que li encomane la junta de centre i, en general, aquelles que deriven dels Estatuts de la UV 

 

Com s’organitza? 

Mitjançant el Ple, integrat per la totalitat dels membres, i la Mesa de coordinació, composta per: 
− Coordinador o coordinadora: màxim responsable de la direcció i la gestió de l’ADR, exerceix la representació davant del centre, elabora l'ordre del dia del Ple de la 

Mesa, el convoca i el presideix i supervisa el funcionament intern. 
− Vicecoordinador o vicecoordinadora: col·labora en la gestió i assumeix les funcions de la coordinadora o el coordinador en cas d’absència. 



− Secretari o secretària: exerceix la tasca fedatària, elabora les actes de les sessions del Ple, i de qualsevol reunió. Es responsabilitza de la custòdia, l’ordenació i l’ús 
adequat dels arxius, dels canals de comunicació oficial de l’òrgan i dels segells. Ordena i classifica les actes, els documents i els informes que resulten de la tasca de 
les comissions de treball. 

− Tresorer o tresorera: du la els comptes, sense perjudici del control competent als serveis de la Universitat. S’encarrega de la gestió econòmica i vetla perquè les despeses 
que aprove el Ple busquen l'eficiència econòmica dels diners públics. Presenta al Ple un informe econòmic anual i conserva les factures i memòries justificatives de 
totes les despeses. 

− Tres vocals, que participen de manera corresponsable en les funcions de la Mesa: convocar i moderar el Ple,  executar els acords del Ple, vetlar pel compliment del 
RRI, tramitar les propostes que emanen de l’ADR a la junta de centre i a l’AGE, fer un seguiment de l’assistència dels membres del Ple i a les comissions de treball, 
presentar una proposta de pressupost al Ple i ser escoltada en els expedients disciplinaris oberts a estudiants del centre. 
 

Com funciona? 

Cada ADR s’ha de dotar d’un Reglament de Règim Intern (RRI) que ordene el seu funcionament. Existeix un Reglament Marc que, en absència del propi, actua com a 
norma de funcionament, i a partir del qual s’ha d’elaborar el de cada ADR.  
L’ADR funciona a partir de: 

− Sessions del Ple 
− Sessions de la Mesa de Coordinació 
− Comissions o grups de treball propis 

 

Quins són els drets dels estudiants membres de l’ADR? 

− Exercir lliurement la seua representació.  
− Assistir amb veu i amb vot a les reunions del Ple. 
− Rebre informació exacta i concreta sobre els assumptes que afecten els estudiants del centre, i sobre aquells que han de tractar els òrgans de l’ADR als quals 

pertany. 
− Participar corresponsablement en el procés de presa de decisions i polítiques estratègiques.  
− Dret a que s’arbitren procediments adequats perquè la tasca acadèmica dels representants d'estudiants no siga afectada per la seua dedicació a la 

representació. 
 

Quines són les responsabilitats dels estudiants membres de l’ADR? 

− Assistir a les reunions. 
− Participar activament en totes les activitats i tasques dels òrgans de funcionament de l’ADR dels quals formen part. 
− Acatar i respectar els acords i decisions que adopten els òrgans de funcionament de l’ADR. 
− Fer bon ús de la informació rebuda per raó del seu càrrec i respectar la confidencialitat d’aquella que els és revelada amb aquest caràcter.  
− Contribuir a una major coordinació i col·laboració entre les ADR centres i l’Assemblea General d’Estudiants - AGE.  
− Protegir, fomentar i defensar els béns i els drets de la Universitat.  
− Informar els seus representats de les activitats i resolucions de l’ADR, així com de les seues actuacions en aquests òrgans.  

 
  



Convé saber.... 

Recursos 

− El centre els ha de facilitar els espais físics i els mitjans electrònics per a difondre informació d'interès per a l’estudiantat.  
− El centre els ha de facilitar els recursos tècnics i econòmics per al normal desenvolupament de les funcions com a representants estudiantils.  
− Des del Sedi es gestionen les adreces de correu electrònic de les ADR, així com els seus espais en DiscUV. 

 

El coordinador o coordinadora de l’ADR és membre nat de la Comissió Assessora Estudiantil - CAES, òrgan consultiu del Consell de Govern que entre altres té la 
competència d’informar tots els reglaments que afecten l’estudiantat per a que puguen ser aprovats. 

L’Assemblea General d’Estudiants- AGE és el màxim òrgan de representació dels estudiants a nivell de tota la Universitat. Podríem dir que es tracta de l’ADR del les ADR i 
té un funcionament semblant a aquestes. El coordinador o coordinadora de l’AGE representa tot l’estudiantat de la UV i és l’interlocutor legítim davant tots els òrgans de 
la Universitat. 

L’AGE està integrada per tots els estudiants claustrals (75) i pel mateix nombre i en la mateixa distribució per centres de membres designats per cadascuna de les 18 ADR. 

La Delegació de la rectora per a Estudiantes i Estudiants és una estudianta membre de l’Equip de Direcció de la Universitat, i a l’igual que la resta de vicerectors i 
vicerectores, designada per a rectora.  

Tal i com fa amb la resta dels membres de l’Equip, la rectora ha delegat en la Delegada d’Estudiantes i Estudiants algunes de les seues funcions. En concret: 

− les competències de participació, dinamització sociocultural, cooperació, voluntariat, assessorament, informació i orientació per a l'estudiantat.  
− l'assignació d'espais a associacions i col·lectius de l'estudiantat de la Universitat de València. 
− la presidència de les comissions d'ajudes, beques i premis dirigits a l'estudiantat i a les associacions. 
− la presidència de la Comissió Assessora Estudiantil. 

La unitat de suport a la participació i la representació dels estudiants és el Servei d’Informació i Dinamització d’Estudiants- Sedi 

− participa@uv.es 
− www.uv.es/sedi (apartat “Participació”) 
− Oficines als tres campus, de dilluns a divendres, de 09.00 a 14.00 hores: 

− Burjassot: Edifici de la Biblioteca de Ciències Eduard Boscà 
− Els Tarongers: Aulari Nord 
− Blasco Ibáñez: Aulari III 

 

 


