REGLAMENT DE RÈGIM INTERN DE LA COMISSIÓ DE POLÍTICA LINGÜÍSTICA

Secció primera: competències
Article 1. La Comissió de Política Lingüística té caràcter consultiu i assessor dels òrgans
centrals de la Universitat de València. La seua funció és assessorar els òrgans centrals
mitjançant la formulació de propostes, avaluacions informes encaminats a la consecució
dels objectius en matèria de política lingüística previstos pels Estatuts i les altres normatives
vigents.
Secció segona: composició *
Article 2. La Comissió de Política Lingüística està formada per:
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.
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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.

Secció tercera: convocatòria i ordre del dia
Article 3. Correspon al president o presidenta convocar la Comissió, i ho haurà de fer
almenys una vegada cada curs acadèmic i sempre que ho sol·licite una quarta part dels
membres de la Comissió. En aquest últim cas, la reunió haurà de celebrar-se dintre els 15
dies després de la sol·licitud.
Article 4. La convocatòria es farà amb una antelació de 72 hores i s’hi especificarà l’ordre
del dia, el lloc, la data i l’hora de la sessió. Si escau s’hi acompanyarà d’un annex documental
suficient. Tots els membres de la Comissió seran convocats individualment.
Article 5. En cas d’urgència, el president o presidenta podrà convocar la Comissió amb 48
hores d’antelació, i per poder adoptar acords la Comissió haurà de decidir per majoria
absoluta dels seus membres la procedència de la urgència.
Article 6. L’ordre del dia serà elaborat pel president o presidenta i contindrà
necessàriament els punts que puguen proposar-li un 25% dels membres de la Comissió. No
es poden prendre acords sobre assumptes no inclosos en l’ordre del dia, llevat que hi siguen
presents tots els membres de la comissió amb dret de vot i ho accepten per majoria.

Article 7. El president o presidenta podrà proposar a la Comissió el canvi d’ordenació de
discussió dels punts inclosos en l’ordre del dia de la sessió.

Secció quarta: del quòrum i de la presa d’acords
Article 8. La Comissió quedarà vàlidament constituïda, en primera convocatòria, quan hi
seran presents el president o presidenta i el secretari o secretària, o si és el cas, qui els
substituïsquen, i la meitat almenys dels seus membres. Si no hi ha quòrum, es constituirà
en segona convocatòria mitja hora després de la fixada per a la primera, i n’hi haurà prou
amb l’assistència del 25% dels seus membres, sempre que hi siguen presents el president
o presidenta i el secretari o secretària, o les persones que els substituïsquen. Per a
determinar si hi ha o no hi ha quòrum, no es comptabilitzaran les vacants de membres de
la comissió.
Article 9. Les sessions seran moderades pel president o la presidenta, 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 membre, després de demanar i d’haver-se-li concedit
prèviament l’ús de la paraula, podrà intervenir i presentar propostes.
Article 10. Els acords de la Comissió seran presos per la majoria simple dels seus membres
presents amb dret de vot. Les votacions seran secretes quan ho demane algun membre de
la Comissió.
Article 11. El secretari o secretària de la Comissió alçarà acta de cada sessió i hi especificarà
necessàriament els assistents, les absències justificades, l’ordre del dia, la data, el lloc i el
temps en què s’ha fet, els punts principals de les deliberacions, el contingut dels acords
adoptats i els resultats de les votacions.
Article 12. La Comissió pot nomenar les subcomissions que considere necessàries perquè
l’assistesquen per al millor exercici de les seues funcions. La creació de subcomissions
necessita l’acord per majoria simple de la Comissió sempre que supose almenys el 25% de
la mateixa. Les subcomissions seran presidides per president o la presidenta de la Comissió
o persona en qui delegue.

Disposició transitòria
Respecte a la representació dels estudiants a que fa esment l’article 2, i fins a la constitució
de l’Assemblea General d’Estudiants, els cinc estudiants seran triats pels representants
claustrals.
Disposició Addicional
La composició de la Comissió de Política Lingüística és la que correspon segons l’acord del
Claustre de la Universitat de València (ACUV 13/2005). L’enumeració dels càrrecs de
l’article segon d’aquest reglament queda subjecta als canvis que es facen en l’estructura
administrativa de la Universitat de València.

Disposició Derogatòria
Queda derogat el Reglament de règim intern de la Comissió de Normalització Lingüística,
aprovat per acord de Junta de Govern de 22 de novembre de 2000.

Disposició final
Aquest Reglament entrarà en vigor l’endemà de la seua aprovació pel Consell de Govern
de la Universitat de València
-------------------Aprovat pel Consell de Govern de 19 de juny de 2007. ACGUV 98/2007.
Modificada la composició de la Comissió (art. 2) en la sessió del Claustre de 22 de juliol
de 2021. ACUV 16/2021.

