REGLAMENT DE RÈGIM INTERN DE LA COMISSIÓ D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
La incorporació del sistema universitari espanyol a l’espai europeu d’ensenyament superior
(EEES) ha comportat un gran nombre de canvis i d’adaptacions en els seus ensenyaments. En
aquest marc s’ha impulsat un renovat concepte d’extensió universitària que, sota el principi
polític que els processos d’aprenentatge han de durar al llarg de tota la vida, recollit en
l’estratègia europea Educació i Formació 2020, ha posat en valor la necessitat que les
universitats del segle XXI vertebren una oferta d’estudis de formació permanent, encaminada
a la difusió i la divulgació social dels coneixements, de la ciència i de la cultura.
La legislació general universitària espanyola, des de la Llei de reforma universitària (LRU) del
1983 fins a la Llei orgànica d’universitats (LOU) de 2001 i la seua reforma posterior (LOMLOU,
2007), així com altres documents, com ara el d’Estratègia Universitat 2015, han assentat les
bases necessàries per encomanar a les institucions d’ensenyament superior la conformació
d’aquesta oferta de formació permanent. Els Estatuts de la Universitat de València, d’altra
banda, en el títol tercer, capítol I, secció quarta “Dels estudis d’extensió universitària”, indica
en l’art. 139 que: “La Universitat de València, per acord del Consell de Govern, pot establir
estudis d’extensió universitària. Aquests estudis van adreçats a la difusió i la divulgació social
dels coneixements, la ciència i la cultura. La realització d’aquest tipus d’estudis s’ha de fer
preferentment en col·laboració amb altres entitats públiques o privades. Les propostes
d’aquests estudis poden sorgir dels departaments, instituts universitaris d’investigació, centres
o serveis i, per a llur aprovació pel Consell de Govern, han d’anar acompanyades d’una
memòria que els justifique i en la qual s’exposen els mitjans necessaris per poder
desenvolupar-los.”
La Universitat de València, en suma, s’ha incorporat a la dinàmica de l’aprenentatge
permanent, impulsant cada vegada més formació per a l’actualització de competències dels
seus graduats o d’aquelles persones que vulguen adquirir aquestes competències a nivell
universitari, amb una oferta flexible, sense que necessàriament conduïsca a una titulació
oficial. En aquest sentit, no solament s’ha incrementat el nombre d’estudiants del programa
per a majors La Nau Gran, des del seu naixement el 1999, així com tota l’oferta de cursos,
tallers i activitats de La Nau Gran en Obert, sinó que s’han regulat en aquests últims cursos les
Bases d’Estudis d’Extensió Universitària, que obrin nous camins formatius adreçats tant als
estudiants dels títols oficials com als professionals en exercici.
Per tot això, i en el marc de l’art. 115 dels Estatuts de la Universitat de València que possibilita
la constitució de comissions no permanents, les normes i el funcionament de les quals
s’especificaran en els seus reglaments, sembla oportú regular totes aquestes activitats en un
Reglament de Règim Intern de la Comissió d’Extensió Universitària, a fi de concretar-ne les
funcions de caràcter consultiu i d’assessoria als òrgans de govern de la Universitat de València.
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CAPÍTOL I. NATURALESA I FINALITATS
Article 1. La Comissió d’Extensió Universitària té caràcter consultiu i assessor dels òrgans de
govern de la Universitat de València.
Article 2. La seua funció és assessorar els òrgans de govern mitjançant la formulació de
propostes, avaluacions i informes, adreçats a la consecució dels objectius en matèria de
política d’extensió universitària.

CAPÍTOL II. COMPOSICIÓ DE LA COMISSIÓ D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA
Article 3. La Comissió d’Extensió Universitària és formada pels membres següents amb veu i
amb vot:
a) El vicerector o la vicerectora amb competències en la matèria, que la presideix.
b) El director o la directora del Servei d’Extensió Universitària*, que n’és el secretari o la
secretària.
c) Dos membres del personal tècnic del Servei d’Extensió Universitària* nomenats pel
Vicerector amb competències en la matèria.
d) Un membre del personal docent i investigador de cada facultat o escola elegit per la
Junta de Centre.
e) Un membre del personal investigador en formació nomenat pel Vicerector amb
competències en la matèria.
f) Un membre representant dels estudiants i les estudiantes de grau de cada facultat o
escola elegit per la Junta de Centre.
g) Cinc representants dels estudiants i les estudiantes del programa universitari per a
persones majors La Nau Gran, dels quals un del campus dels Tarongers, un del campus
de Burjassot, dos del campus de Blasco Ibáñez, i un representant del programa La Nau
Gran: Estudi General. Tots ells triats per i entre els delegats i les delegades de curs.
h) Un membre del personal d’administració i serveis de cada facultat o escola elegit per la
Junta de Centre.
Article 4. Els membres de la Comissió d’Extensió Universitària s’han d’elegir de conformitat
amb el que disposen els reglaments de règim intern dels centres i de l’Assemblea General
d’Estudiants i Estudiantes.
Article 5. La presidència de la Comissió pot convidar a participar-hi, amb veu i sense vot,
qualssevol altres persones que tinguen competències i/o coneixement sobre les matèries
pertinents a aquesta Comissió.

*

El Servei d’Extensió Universitària es denomina Servei de Cultura Universitària, per acord del Consell de
Govern de 10 de març de 2020 (ACGUV 59/2020), amb efectes de 30 de juny de 2020.
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CAPÍTOL III. FUNCIONS DE LA COMISSIÓ D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA
Article 6. Són funcions d’aquesta Comissió:
a) Assessorar els òrgans de govern sobre els estudis d’extensió universitària.
b) Proposar, debatre i emetre informes sobre els actuals, així com noves propostes
d’estudis, programes i activitats vinculades a l’extensió universitària.
c) Unes altres que la Presidència de la Comissió considere adequades per al bon
funcionament dels estudis, els programes i les activitats d’extensió universitària.

CAPÍTOL IV. FUNCIONAMENT
Article 7. La Comissió d’Extensió Universitària és única, sense perjudici que ocasionalment
puga funcionar en subcomissions.
Article 8. Correspon al president o a la presidenta convocar la Comissió, almenys una vegada
cada curs acadèmic.
Article 9. La convocatòria s’ha de fer amb una antelació mínima de 72 hores i s’hi ha
d’especificar l’ordre del dia, el lloc de reunió, la data i l’hora de la sessió. Si fóra pertinent,
s’acompanyarà de l’annex documental suficient. Tots els membres de la Comissió han de ser
convocats individualment.
Article 10. En cas d’urgència, el president o la presidenta poden convocar la Comissió amb 48
hores d’antelació. Per poder prendre acords, la Comissió ha de decidir per majoria absoluta
dels seus membres la procedència o no de la urgència.
Article 11. L’ordre del dia, l’elabora el president o la presidenta. No es poden prendre acords
sobre assumptes no inclosos en l’ordre del dia, excepte que hi siguen presents tots els
membres de la Comissió amb dret de vot i ho accepten per majoria.
Article 12. El president o la presidenta pot proposar a la Comissió el canvi d’ordre i discussió
dels punts inclosos en l’ordre del dia de la sessió.

CAPÍTOL V. QUÒRUM I PRESA D’ACORDS
Article 13. La Comissió queda vàlidament constituïda, en primera convocatòria, quan hi siguen
presents el president o la presidenta i el secretari o la secretària, o, si s’escau, les persones que
els substituïsquen, i almenys la meitat dels seus membres. Si no hi ha quòrum, s’ha de
constituir, en segona convocatòria, mitja hora després de la fixada per a la primera i és
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suficient amb l’assistència del 20% dels seus membres, sempre que hi siguen el president o la
presidenta i el secretari o la secretària, o les persones que els substituïsquen.
Article 14. Les sessions, les modera el president o la presidenta de la Comissió, que obri i tanca
els torns d’intervencions, concedeix i/o retira l’ús de la paraula i proposa, si escau, els
assumptes a votació. Qualsevol membre, una vegada concedida la paraula, pot intervenir i
presentar propostes.
Article 15. Els acords de la Comissió es prenen per la majoria simple dels seus membres
presents amb dret de vot. Les votacions s’ha de fer a mà alçada, llevat que algun membre de la
Comissió demane que siguen secretes.

CAPÍTOL VI. ACTES I ACORDS DE LA COMISSIÓ
Article 16. El secretari o la secretària de la Comissió ha d’estendre acta de cada sessió on
s’especifiquen els assistents, les absències justificades, l’ordre del dia, la data, el lloc i el temps
on s’ha realitzat, així com els punts principals de les deliberacions, el contingut dels acords
adoptats i els resultats de les votacions.
Article 17. El secretari o la secretària de la Comissió certifica, si s’escau, els acords presos en
les sessions, sense perjudici de l’aprovació formal de l’acta en una sessió posterior de la
Comissió.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
Queda derogat l’AJGUV de 17 de setembre de 1986 sobre la composició i forma d’elecció de la
Comissió d’Extensió Universitària.

DISPOSICIÓ FINAL
Aquest Reglament entrarà en vigor l’endemà de la seua publicació en el Tauler Oficial de la
Universitat de València.

Aprovat en Consell de Govern de 19 de desembre de 2017. ACGUV 326/2017
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