
Junta de Centre                

Què és? 

La Junta de Centre és el màxim òrgan de govern d’una facultat o escola, on es troben representats els seus membres.  
 

Qui la compon? 

En formen part el degà o la degana o el director o la directora, que la presideix, i un màxim de 60 membres distribuïts de la manera següent: 
a) Un 57% en representació del professorat. 
c) Un 3% en representació del personal investigador en formació. 
d) Un 30% en representació dels estudiants i les estudiantes. 
e) Un 10% en representació del personal d’administració i serveis. 
Assisteixen a la junta, amb veu i sense vot, els vicedegans o subdirectors, el secretari o la secretària del centre, que també ho serà de la Junta, els directors dels 
departaments o seccions departamentals adscrits al centre o amb elevada docència en les seues titulacions, els presidents de les comissions acadèmiques de títol 
(CAT), l’administrador o l’administradora i un estudiant o una estudianta de cadascuna de les titulacions que no hi compten amb cap estudiant electe, i que serà 
designat per l’Assemblea de Representants - ADR. 
 

Quines competències té la Junta de Centre? 

 
− Elegir el degà o la degana o el director o la directora. 
− Elegir i, si escau, revocar els representants del centre en els òrgans de la Universitat. 
− Formular propostes per a l’elaboració del pressupost i aprovar la distribució de l’assignació pressupostària del centre. 
− Emetre informe sobre les propostes dels plans d’estudis. 
− Proposar la implantació de noves titulacions i la creació de títols i diplomes propis de la Universitat de València. 
− Elaborar la proposta d’assignació d’espais.  
− Crear i aprovar la composició de les comissions acadèmiques de títol i totes les comissions que es consideren necessàries per al compliment de les seues funcions. 
− Formular les peticions del personal necessari per al compliment de les funcions del centre. 
− Aprovar les propostes d’organització de curs acadèmic, elaborades per les comissions acadèmiques de títol (CAT), que es remetran al Consell de Govern. 
− Aprovar la memòria anual d’activitats que es remetrà al Rectorat. 
− Resoldre els conflictes que puguen sorgir en el centre. 
− Proposar la concessió de premis i honors. 

 

  



Com funciona? 

Cada centre compta amb un Reglament de Règim Intern (RRI) que ordena el seu funcionament. 
1. Convoca: el degà o la degana o el director o la directora 
2. Periodicitat:  

− Com a mínim, una vegada cada trimestre. 
− Sempre que ho sol·licite almenys un 10% dels membres amb dret de vot. En aquest cas, la sessió haurà de celebrar-se en els 20 dies hàbils següents a la 

sol·licitud. 
− La convocatòria es realitzarà amb una antelació mínima de tres dies hàbils, especificarà lloc, data i hora, i l'ordre del dia anirà acompanyat d'un annex 

documental suficient. 
− L'ordre del dia serà elaborat pel degà o la degana o pel director o la directora i contindrà necessàriament els punts proposats per un 10% dels membres de la 

Junta de Centre amb dret de vot.  
3. Acords: 

− Els acords de la Junta de Centre es prendran per majoria simple de vots emesos, llevat dels casos en què els Estatuts, el reglament de règim intern del centre 
o altres disposicions vigents fixen altres tipus de majories. 

− No es poden prendre acords sobre assumptes no inclosos en l’ordre del dia, llevat que hi siguen presents tots els membres de la junta amb dret de vot i ho 
accepten per majoria. 

− Les votacions seran secretes, si més no, quan ho demane el 10% dels membres de la Junta de Centre amb dret de vot o quan es tracte de l’elecció o 
revocació de persones. 

− En cap cas s'admetrà la delegació de vot. 
− Existeixen requeriments específics en les votacions d’algunes qüestions (comissions d’accés i contractació, elecció i revocació de persones...) 

 

Com es trien els estudiants membres de la Junta de Centre? 

 
Les eleccions a Junta d Centre seran convocades pel degà o degana/director o directora de cada centre, cada dos anys. 
La presentació de candidatures dels estudiants es realitzarà en forma de llista seguint les pautes següents: 

− Es podran presentar candidatures col·lectives d'associacions d'estudiants registrats en la Universitat de València i qualsevol altre grup d'estudiants sense que el 
seu nom done lloc a confusió amb una altra candidatura. 

− Les llistes estaran formades per més del 50% del número de la representació a cobrir quan el número a cobrir siga d'1 a 3 estudiants. Quan s'haja de cobrir 4 o més 
representants, la llista haurà d'estar formada per més del 75% de les places a cobrir.  

− La llista garantirà la presència equilibrada entre homes i dones, tal com ho exigeixen la Llei orgànica d'Igualtat i l'article 240 dels Estatuts de la UV. 
− Totes les candidatures presentades (en format llista) designaran una persona responsable a efectes de comunicació. 
− Les candidatures es presentaran mitjançant ENTREU en el formulari previst per a presentació de candidatures a CLAUSTRE i JUNTA DE CENTRE. 

 
La inassistència no justificada a tres sessions comporta la pèrdua de la condició de membre de la Junta. L’al·legació de la raó d’inassistència s’ha de fer al deganat o la 
direcció del centre en el termini dels 10 dies següents al de la sessió. El degà o la degana o el director o la directora del centre resoldrà sobre el cessament. 
En cas que hi haja una vacant, l’ha de cobrir la persona que figure a continuació en la llista respectiva. Les vacants es cobriran pel temps que reste del mandat ordinari 
en cadascun dels respectius col·legis electorals. 

https://webges.uv.es/uvEntreuWeb/menu.jsp?idtramite=SEDI_CAND19


 

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 d’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 las comissiones 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.: 

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

 

 


