REGLAMENT DEL CONSELL DE GOVERN
Mitjançant aquest reglament, es regula l’organització i el funcionament del Consell de
Govern, així com la distribució del nombre de representants de degans, deganes, directors i
directores d’escola o llurs agrupacions, segons s’estableix als articles 89, 92 i 212 dels
Estatuts.
Article 1
El Consell de Govern és l’òrgan col·legiat de govern de la Universitat de València i,
com a tal, desenvolupa les línies generals de política universitària aprovades pel Claustre,
exerceix la potestat reglamentària no reservada a altres òrgans de la Universitat, com també
les potestats de proposta, d’informe i de resolució que li atribueixen aquests Estatuts i altres
disposicions aplicables, i assisteix el rector o la rectora en tots els assumptes de la seua
competència.

CAPÍTOL I
DE LA COMPOSICIÓ
Article 2
1. El Consell de Govern està format:
A) Pel rector o la rectora, que el presideix, el secretari o la secretària general que ho
serà del Consell i el o la gerent.
B) Quinze membres de la pròpia Universitat designats pel rector o la rectora.
C) Vint membres del Claustre elegits per aquest entre els representants dels seus
diversos sectors en el nombre següent:
a) Dotze, entre els representants del personal docent i investigador, dels quals tres
seran representants del personal docent i investigador no doctor o sense
vinculació permanent.1
S’entendrà, en tot cas, que el personal docent i investigador amb el grau de doctor i
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amb vinculació permanent i el personal docent i investigador no doctor o sense
vinculació permanent formen un únic grup de claustrals, de manera que els dotze
membres esmentats seran elegits en els termes que assenyala l’article 240 dels
Estatus, per tots el claustrals del personal docent i investigador.
b) Tres, entre els representants del personal d’administració i serveis; i
c) Cinc, entre els representants dels i les estudiants.
La durada del seu mandat és la determinada pels Estatuts.
D) Quinze representants dels degans, les deganes, els directors i les directores de
centres, instituts universitaris d’investigació i departaments, elegits entre ells mateixos i
distribuïts de la següent forma:
a) Onze representants dels degans, les deganes, els directors i les directores
d’escola. Els esmentats representants seran els següents: els degans o les deganes de les
facultats d’Economia, de Dret i de Medicina i Odontologia; quatre representants triats pels
degans o les deganes de les facultats de Psicologia, de Filologia, Traducció i Comunicació,
de Geografia i Història, de Filosofia i Ciències de l’Educació, de Ciències de l’Activitat
Física i l’Esport, de Fisioteràpia, d’Infermeria i Podologia i pel director o la directora de
l’Escola de Doctorat; tres representants triats pels degans o les deganes de les facultats de
Ciències Matemàtiques, de Física, de Química, de Farmàcia, de Ciències Biològiques i pel
director o la directora de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria; i un representant dels
degans o de les deganes de les Facultats de Ciències Socials i de Magisteri, previ acord
entre d’ells o, en el seu cas, de forma alterna.2
b) Tres representants dels directors i les directores de departament, d'acord amb el
que estableix l'article 89.2 dels Estatuts.
c) Un representant dels directors i les directores de instituts universitaris
d’investigació.
La durada del seu mandat és la determinada pels Estatuts.
E) Tres membres del Consell Social no pertanyents a la pròpia comunitat
universitària. Aquests membres hi seran elegits pel mateix Consell Social.
2. Els degans, les deganes, els directors i les directores de centres que no siguen
membres del Consell de Govern tenen el dret d’assistir, amb veu però sens vot, i han de ser
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convocats en el mateixos termes que els membres del Consell.
3. Els presidents i les presidentes de les Juntes de PAS, PDI, i Comitè d'Empresa i el
representat de l’Assemblea d’Estudiants seran invitats pel rector o la rectora a assistir a les
seues reunions i a participar en les seues deliberacions, d’acord amb el que estableix
l’article 91 dels Estatuts.
Article 3
l. En cas d’absència del rector o la rectora, presidirà la reunió un vicerector o una
vicerectora, d'acord amb el que disposa l'artic1e 102 dels Estatuts.
2. En cas d’absència d'un degà o una degana o director o directora de centre o
departament, serà substituït a tots els efectes pel vicedegà o la vicedegana o subdirector o
subdirectora o pel secretari o la secretària del centre o departament designat per ell o ella.
3. Quan un degà o una degana o director o directora de centre o departament amb
dret de vot, deixi de ser-ho, serà substituït en el Consell de Govern pel nou degà o degana o
director o directora que resulte elegit al centre o departament.
4. Les baixes dels representants elegits pel Claustre en el Consell de Govern seran
cobertes mitjançant l'elecció corresponent en una sessió del Claustre. A aquest efecte, es
considera que el membre del Consell de Govern causa baixa per pèrdua de la condició de
claustral.

CAPÍTOL II
DEL FUNCIONAMENT DEL CONSELL DE GOVERN I DE LES COMISSIONS
Article 4
1. Són competències del Consell de Govern les determinades als Estatuts i totes les
altres que li atribuisquen les lleis.
2. En l’exercici de les seues competències, el Consell de Govern pot funcionar en
ple o en comissions. La creació de comissions necessita l’acord per majoria absoluta del
Consell de Govern.
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3. En tot cas, les competències que s’atribuisquen a les comissions són delegades
pel ple del Consell de Govern per majoria absoluta, el qual pot advocar-les per la mateixa
majoria, tant amb caràcter general com per un assumpte concret.
4. El Consell de Govern en cap cas podrà delegar en les comissions les matèries que
requerisquen majoria absoluta dels seus membres o una determinada majoria qualificada de
vots per a la seua aprovació.
Article 5
1. Les comissions seran presidides pel rector o la rectora o el vicerector o la
vicerectora en qui delegue. En cas d’absència del rector o la rectora, presidirà la reunió un
vicerector o una vicerectora, d'acord amb el que disposa l'article 102 dels Estatuts. El
secretari o la secretària de la Universitat ho serà també de les comissions. Si escau, podrà
delegar en el vicesecretari o la vicesecretària.
2. La composició de les comissions, llevat la Comissió Econòmica, serà
proporcional als grups de membres a que es refereix l’article 2 d’aquest Reglament.
Article 6
La vàlida constitució del ple del Consell de Govern i de les comissions, les
deliberacions i l’adopció d’acords es regeix pel que determinen els Estatuts i aquest
Reglament.
Article 7
1. Es constituirà una Comissió Econòmica encarregada de preparar els acords del
ple del Consell sobre afers econòmics.
2. Aquesta comissió estarà composta pels següents membres:
a. El rector o la rectora, que la presideix, o persona en qui delegue.
b. El secretari o la secretària general, o persona en qui delegue.
c. El o la gerent.
d. Els representants dels degans, les deganes, els directors i les directores de centres,
instituts universitaris d’investigació i departaments.
e. Un representant del personal d’administració i serveis.
f. Un representant dels i les estudiants.
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g. Un dels membres del Consell Social.
Els representants a que fan referència els apartats e), f) i g) seran elegits pels
corresponents membres del Consell de Govern.
La durada del seu mandat serà de dos anys renovables.
3. A les sessions d’aquesta comissió podran ser convocats les persones esmentades
al paràgraf segon de l’article 212 dels Estatuts.

CAPÍTOL III
DE LA CONVOCATÒRIA I L'ORDRE DEL DIA
Article 8
1. La convocatòria correspon al rector o rectora, que hauran de fer-ho, almenys, una
vegada cada dos mesos, i sempre que ho sol·licite el 10% dels membres del Consell de
Govern amb indicació dels assumptes que sol·liciten incloure en l’ordre del dia.
2. Les sessions seran presencials, però quan es produïsquen circumstàncies
sanitàries que així ho aconsellen, es podran realitzar a distància o en modalitat mixta, és a
dir, amb la presencialitat d’alguns membres i la possibilitat de seguiment i participació a
distància per part de la resta del seus membres. La convocatòria es farà amb una antelació
mínima de 72 hores, s'hi especificarà la forma en què es realitzarà la sessió i, en el seu cas,
la plataforma virtual, eina electrònica o el lloc de realització, així com la data i l'hora de la
sessió i anirà acompanyada d'un annex documental suficient. Cas que la reunió siga
convocada de forma no presencial, les normes sobre la realització de reunions i adopció
d’acords a distància de la Universitat de València seran d’aplicació. Tots els membres del
Consell de Govern seran convocats individualment. En tot cas, serà vàlida la convocatòria
tramesa als membres del Consell de Govern per mitjà del correu electrònic de la Universitat
de València.3
3. En cas d’urgència, el rector o la rectora podrà convocar el Consell de Govern amb
dotze hores d'antelació com a mínim. Amb caràcter previ a la presa d'acords, el Consell
haurà de decidir per majoria absoluta dels seus membres si és procedent la qualificació
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d’urgència.
Article 9
1. L' ordre del dia serà elaborat pel rector o la rectora i contindrà necessàriament els
punts proposats pels òrgans col·legiats de direcció de centres, departaments o serveis o pel
10% dels membres del Consell de Govern, sempre que el seu objecte siga competència del
Consell de Govern, d’acord amb els Estatuts. La inclusió d'un nou punt en l'ordre del dia,
una vegada iniciada la sessió, requerirà l'acord unànime de tots els membres del Consell de
Govern i que siga de la seua competència, d’acord amb els Estatuts.
2. El president o la presidenta podrà proposar al Consell de Govern el canvi d'ordre
de discussió dels punts inclosos en l' ordre del dia de la sessió. Així mateix podrà decidir la
retirada de qualsevol punt, excepte aquells als que fa referència el paràgraf anterior.

CAPÍTOL IV
DEL QUÓRUM I DE LA PRESA D'ACORDS
Article 10
1. El Consell quedarà vàlidament constituït en sessió, en primera convocatòria, quan
hi concórrega el rector o la rectora i el secretari o la secretària general o aquell qui els
substituïsca i la meitat més un dels seus membres.
2. Si no hi ha quòrum, es constitueix en segona convocatòria mitja hora després de
la fixada per a la primera, i n'hi haurà prou amb l’assistència del rector o la rectora i del
secretari o la secretària general o qui els substituïsca i de la tercera part dels seus membres.
3. A l'efecte de l' estimació del quòrum no es comptabilitzaran les vacants ni les
absències justificades per baixes temporals o permisos oficials, que hi haja de membres del
Consell.
Article 11
1. Les sessions del Consell de Govern seran moderades pel rector o la rectora o el
vicerector o la vicerectora en qui delegue, que obrirà i tancarà els torns d'intervencions,
concedirà i retirarà l'ús de la paraula i posarà, si escau, els assumptes a votació. Qualsevol
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membre, després de demanar i de concedir-li prèviament l'ús de la paraula, podrà intervenir
i presentar propostes en i sobre els diversos punts de l'ordre del dia.
2. Les votacions seran secretes quan ho demane algun membre del Consell i en tot
cas sempre que tinga per objecte l'elecció o la destitució o remoció de persones. En el cas
de sessions a distància o mixtes, la votació secreta haurà de dur-se a terme utilitzant alguna
de les solucions tecnològiques facilitades per la Universitat de València. 3

CAPÍTOL IV
DE L'EXECUCIÓ DELS ACORDS
Article 12
1. Els acords del Consell i de les comissions seran presos per majoria de vots dels
membres presents amb dret a vot, llevat dels casos en que la Llei, els Estatuts o altra norma
aplicable establesquen un altre règim.
2. En cas que diverses propostes contradictòries resulten aprovades, la qüestió es
resoldrà mitjançant una votació alternativa en que només es demanaran vots a favor de
cadascuna de les propostes i abstencions.
3. En cas d’empat, es dirimeix amb el vot de qualitat del president o de la
presidenta.
Article 13
El secretari o la secretària del Consell o de la comissió elaborarà l'acta de cada
reunió on es contindran els acords que s'hi hagen pres, els quals seran executats sense
perjudici de l'aprovació formal de l'acta en una sessió posterior.
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CAPÍTOL V
DE LA MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT
Article 14.
Per a proposar al Claustre la modificació d'aquest Reglament es requerirà que la
proposta de modificació siga aprovada per majoria absoluta dels membres del Consell,
havent de figurar en l'ordre del dia i distribuir-se el text de la proposta de modificació com
a annex documental de la convocatòria.
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