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ARGUMENTACIÓ SOBRE LA MODIFICACIÓ DE LA COMPOSICIÓ DE LA COMISSIÓ DE 
POLÍTICA LINGÜÍSTICA 
 
La Universitat de València compta amb diferents estructures organitzatives amb capacitat 
per a treballar i avançar en l’ús de les diferents llengües.  En l’actualitat té dues comissions 
amb funcions consultives i assessores de les diverses llengües: la Comissió de Política 
Lingüística (CPL) i la Comissió Assessora de Llengües L2 (CL2). Aquestes dues comissions 
tenen unes composicions en què comparteixen molts membres, bàsicament aquells que ho 
són per raó del càrrec que ocupen. 
 
D’altra banda, cal ressaltar que ja s’han acomplert gran part dels objectius que inicialment 
tenia fixats la Comissió de Llengües L2, especialment la fixació de l’acreditació de diverses 
llengües L2, com també les corresponents equivalències. Per això, creiem que és el moment 
d’unificar les dues comissions en una de sola que servisca com a òrgan assessor no sols de 
la llengua pròpia i de l’altra llengua oficial, sinó també de les diferents llengües de 
comunicació internacionals, i continuar així avançant en el multilingüisme autocentrat de 
la nostra comunitat universitària. I entenem que la Comissió de Política Lingüística, 
comissió estatutària, és la que ha d’assumir les competències que fins ara tenien assignades 
totes dues. 
 
Amb al fusió de les dues comissions en una de sola, la Comissió de Política Lingüística, la 
composició que es proposa és molt similar a l’actual CPL, que té una representació més 
àmplia i nombrosa que la CL2. S’hi han afegit, però, alguns membres de la CL2 que es troba 
adient que hi participen. 
 
Tot seguit detallem la proposta dels membres de la CPL: 
 
1. La presidència l’exerceix la vicerectora amb competències en matèria de política 
lingüística. Ho és també de la CPL i CL2 actuals.  
 
2. La secretaria recau en el director del Servei de Llengües i Política Lingüística, actual 
secretari de la CPL. 
 
3. La secretaria de l’actual CL2, que ara exerceix el cap del Servei de Llengües i Política 
Lingüística, passa a ser membre de la CPL.  
 
4.  Mantenen la presència amb veu i vot: 

4.1. Els vicerectors o les vicerectores amb competències en matèria d’estudis (CPL), 
ordenació acadèmica (CPL), professorat (CPL) i relacions internacionals (CL2). 
4.2. Els degans i les deganes i els directors i les directores de centres (CPL). 
4.3. El delegat o la delegada del rector i rectora per a estudiants (CPL i CL2). 
4.4. Els cinc estudiants, elegits per l’AGE (CPL i CL2). 
4.5. Els dos representants elegits per i entre el PAS claustral (CPL). 
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4.6. Els directors i les directores dels serveis de Biblioteques i Documentació (CPL), 
Cultura Universitària (CPL; abans Extensió Universitària), Formació Permanent i 
Innovació Educativa (CPL i CL2; abans Formació Permanent) i Publicacions (CPL).  
4.7. Els i les caps de servei d’Estudiants (CL2), d’Informàtica (CPL), Jurídics (CPL), de 
Relacions Internacionals (CL2) i de Recursos Humans PDI (no era membre però 
sempre ha assistit convidada a la CPL; és important la seua presència especialment 
en l’aprovació dels informes sobre l’oferta lingüística de l’OCA). 
 

5. El gerent o la gerenta (és membre sense vot en l’actual CPL) i, com a màxim responsable 
del PAS, s’afegeix amb vot,. 
 
6. Participen amb veu però sense vot: 

6.1. Els presidents o les presidentes de les juntes del PDI, PAS i del Comitè d’Empresa 
(CPL). 
6.2. El director o la directora de la Seu de l’Institut Interuniversitari de Filologia 
Valenciana de la Universitat de València (CPL), el director o la directora de l’Institut 
Confuci (CL2) i el director o la directora del Centre Rus. 
6.3. El director o directora del Centre d’Idiomes de la Universitat de València (CL2). 

 
7. Deixen de ser membres (CL2) 6 professors o professores de la Facultat de Filologia, 
Comunicació i Traducció de cadascuna de les llengües: alemany, anglès, català, espanyol, 
francès i italià. I també 1 professor de la Facultat de Magisteri de l’Àrea de Didàctica de la 
Llengua i la Literatura.  
 
Es tracta de constituir una Comissió amb un nombre no excessiu de membres i que no 
repetisca representacions. S’hi ha fet aquesta proposta per un triple factor que permet fer 
la supressió sense afectar les seues possibles aportacions:  

a) Hi ha la presència amb veu i vot dels degans o deganes de la Facultat de Filologia, 
Traducció i Comunicació i de la Facultat de Magisteri. 

b) En la revisió del reglament de la CPL, es manté la possibilitat que la presidència 
convide a participar de les reunions, amb veu i sense vot, a aquelles persones amb 
competència en la matèria que considere adients. 

c) I, també, s’afegeix la possibilitat de crear subcomissions dins de la CPL en les quals 
participen persones de la Universitat de València que no siguen membres d’aquesta 
Comissió. En aquest sentit, si és el cas, es podrà comptar amb la veu i 
l’assessorament de persones expertes en les diferents llengües. 

 
En definitiva es tracta de mantenir la filosofia de la composició de totes dues comissions i 
alhora mantenir un nombre de membres que faça operativa, i permeta un funcionament 
àgil i eficaç de la Comissió. 
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Així doncs, la composició de la Comissió de Política Lingüística proposada al Claustre per 
a la seua aprovació és: 
 

1. Presidència: el vicerector o la vicerectora amb competències en política lingüística. 

2. Secretaria: el director o la directora del Servei de Llengües i Política Lingüística. 

3. Membres amb veu i vot:  
a) Els vicerectors o les vicerectores amb competències en matèria d’estudis, 

ordenació acadèmica, professorat  i relacions internacionals. 
b) Els degans i les deganes de les facultats, i els directors i les directores    de les 

escoles, o persones en qui deleguen. 
c) El gerent o la gerenta, o persona en qui delegue. 
d) El delegat o la delegada del rector o rectora per a estudiants, o persona en 

qui delegue. 
e) Els directors i les directores dels serveis de Biblioteques i Documentació, de 

Cultura Universitària, Formació Permanent i Innovació Educativa i de 
Publicacions, o persones en qui deleguen. 

f) Els i les caps dels serveis d’Estudiants, d’Informàtica, Jurídics, de Llengües i 
Política Lingüística, de Recursos Humans (PDI), i de Relacions Internacionals i 
Cooperació o persones en qui deleguen. 

g) Cinc estudiants, elegits per l’Assemblea General d’Estudiants amb renovació 
anual.  

h) Dos representants del PAS, elegits per i entre els PAS claustral pel termini 
d’un mandat d’un Claustre. 

4. Podran assistir-hi, amb veu i sense vot: 
a) Els presidents o les presidentes de les juntes del PDI, PAS i del Comitè 

d’Empresa. 
b) El director o directora de la Seu de l’Institut Interuniversitari de Filologia 

Valenciana a la Universitat de València, el director o la directora de l’Institut 
Confuci i el director o la directora del Centre Rus. 

c) El director o directora del Centre d’Idiomes. 

5. A més, la  presidència  convidarà  a  participar-hi,  amb  veu  i  sense  vot,  aquelles 
persones amb competència en la matèria que considere adients. 


