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CONSELL DE GOVERN 
 
A la ciutat de València, el dia 4 de febrer de 2020, a les 9’10 hores, a la Sala de 
Juntes del Rectorat, sota la presidència de la rectora, María Vicenta Mestre 
Escrivá, i amb l’assistència de les persones que s’indiquen a continuació, queda 
constituït en sessió ordinària el Consell de Govern de la Universitat de València. 
 
Assistents: (Amb vot) 
 
Rectora: Maria Vicenta Mestre 
Escrivá. 
 
Vicerectora d’Estudis i Política 
Lingüística: Isabel Vázquez Navarro 
 
Vicerector d’Ordenació Acadèmica i 
Professorat: Ernest Cano Cano 
 
Vicerector d’Estratègia, Qualitat i 
Tecnologies de la Informació: Joaquín 
Aldás-Manzano 
 
Vicerector d’Internalització i 
Cooperació: Carles Padilla Carmona 
 
Vicerectora d’Innovació i 
Transferència: Mª Dolores Real 
García 
 
Vicerector d’Economia i 
Infraestructures: Justo Herrera 
Gómez 
 
Vicerector d’Investigació: Carlos 
Hermenegildo Caudevilla. 
 
Vicerector de Projecció Territorial i 
Societat: Jorge Hermosilla Pla 
 
Vicerectora d’Igualtat, Diversitat i 
Sostenibilitat: Elena Martínez García 
 
Vicerectora d’Ocupació i Programes 
Formatius: Mª Adela Valero 
Aleixandre 
 
Delegada de la rectora per a 
estudiantes i estudiants: Mercedes 
Elizalde Monteagudo 
 
Gerent: Juan Vicente Climent Espí 
 

Secretària General: Maria Elena 
Olmos Ortega 
 
Degana Fac. Filologia, Traducció i 
Comunicació: Amparo Ricós Vidal 
 
Degà Fac. Geografia i Història: Josep 
Montesinos Martínez 
 
Degà Fac. Ciències de l’Activitat 
Física i Esport: Salvador Llana  
Belloch 
 
Degà Fac. Fisioteràpia: Antonio 
Alberola Aguilar 
 
Degà Fac. Magisteri: Óscar Barberá 
Marco 
 
Degà Fac. Física: Jorge Vidal Perona 
 
Degà Fac. Farmàcia: Juan Carlos 
Moltó Cortés 
 
Degana Fac. Ciències Biològiques: 
Carmen Baño Aracil 
 
Degà Fac. Dret: Francisco Javier 
Palao Gil 
 
Degà Fac.  Economia: José Manuel 
Pastor Monsalves. 
 
Degà Fac. Ciències Socials: Albert 
Moncusí Ferré 
 
Representant departaments: Mª 
Francisca Abad García 
 
Representant departaments: 
Francisco Ródenas Rigla 
 
Representant departaments: Ester 
Pérez Lorences 
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Representant Instituts universitaris: 
Amparo Cervera Taulet 
 
PDI Fac. Medicina i Odontologia: 
José Manuel Almerich Silla 
 
PDI Fac. C. Socials: María José 
Aradilla Marqués 
 
PDI Fac. Fisioteràpia: José Casaña 
Granell 
 
PDI Fac. Economia: Salvador Castro 
Mafé 
 
PDI Fac. Física: Pascuala García 
Martínez 
 
PDI Fac. C. Biològiques: María José 
Lorente Carchano 
 
PDI Fac. Filologia, Traducció i 
Comunicació: Sergio Maruenda 
Bataller 
 
PDI Fac. Dret: Jesús Olavarría Iglesia 
 
PDI Fac. Dret: Jacinto Pablo Quinzá 
Redondo 
 
PAS Fac. Medicina i Odontologia: 
Francisco Rafael Marí Grafiá 
 
PAS CM. Rector Peset: Carlos Javier 
López Benedi 
 
PAS Servei Informàtica: Gabriel 
Aparicio i Pla.  
 

PAS Servei Informàtica: Fuensanta 
Doménech Roda 
 
PAS Fac. Medicina i Odontologia: Mª 
Vicenta Alandi Palanca 
 
Representant Consell Social: Lourdes 
Soriano Cabanes 
 
(sense vot): 
 
Degana Fac. Psicologia: Mª Dolores 
Sancerni Beitia 
 
Degà Fac. Medicina i Odontologia:  
Francisco Javier Chorro Gascó 
 
Degà Fac. Infermeria I Podologia: 
Antonio Merelles Tormo 
 
Degana Fac. Química: Adela Mauri 
Aucejo 
 
Directora ETS Enginyeria: Paula 
Marzal Doménech 
 
Degà Fac. Ciències Matemàtiques: 
Juan Luis Monterde García-Pozuelo  
 
Director de l’Escola de Doctorat: José 
Vicente Bagán Sebastián 
 
President Junta PDI: Julián Sanz 
Hoya  
 
President Junta PAS: Pedro Cabrera 
Juan 
 
Presidenta Comité d’Empresa: Lara 
Manyes i Font 

 
--------------- 

 
per a tractar els punts del següent 
 

ORDRE DEL DIA: 
 
1.  Aprovació, si escau, de l’acta del Consell de Govern de 17 de Desembre de 
2019. 
2. Informe de la rectora.  
3. Aprovació, si escau, de la Relació de Llocs de Treball del PDI de la Universitat 
de València. 
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4. Aprovació, si escau, de proposta de renovació de membres de la Comissió de 
Reclamacions, d’acord am l’art. 166.2.b) dels Estatuts de la UV. 
5. Concessió, si escau, de venia docendi a professorat. 
6. Aprovació, si escau, de calendari acadèmic de la UV per al curs 2020-2021. 
7. Aprovació, si escau, de places d’accés a les titulacions de grau i de màster per 
al curs 2020-2021. 
8. Modificació, si escau, de plans d’estudi de grau. 
9. Modificació, si escau, de programes de doble titulació de grau.  
10. Modificació, si escau, de plans d’estudi de màster. 
11. Aprovació, si escau, d’expressió d’interés d’un nou pla d’estudis de màster i 
proposta de CEPE. 
12. Aprovació, si escau, de la proposta de modificació  de l’articl 2.1.D.a) del 
Reglament de règim intern del Consell de Govern. 
13. Aprovació, si escau, de creació de la Mesa de Mobilitat i del seu Reglament. 
14. Modificació, si escau, de l’article 30.3 del reglament d’ús dels recursos 
relacionats amb les tecnologies de la informació i les comunicacions de la UV. 
15. Aprovació, si escau, de l’informe de seguiment de la Bústia de Queixes, 
Suggeriments i Felicitacions de la Universitat de València, curs 2018/2019. 
16. Aprovació, si escau, de model de conveni marc per a la realització de 
pràctiques externes 
17. Autorització, si escau, per a la signatura de convenis de col·laboració. 
18. Aprovació, si escau, de l’acord de progressió de carrera professional.  
19. Proposta de retribucions del personal investigador en formació que llig la tesi 
abans de la finalització de l’ajuda. 
20. Informe sobre declaració d’emergència de contracte d’obres al Col·legi Major 
Rector Peset. 
21. Torn obert de paraules. 

------------- 
 
Excusen la seua assistència els membres següents: 
 
. Vicerector de Cultura i Esport: Antonio Ariño Villarroya 
. PDI Fac. Magisteri: Miquel Ángel Oltra Albiach 
. Degana Fac.  Filosofia i C. Educació: Rosa Mª Bo Bonet 
 
Atès que hi ha el quòrum suficient per a la celebració vàlida de la reunió, la rectora 
declara oberta la sessió i es passa a tractar els punts de l’ordre del dia. 
 
Punt 1. Aprovació, si escau, de l’acta del Consell de Govern de 17 de desembre 
de 2019. 
 
La rectora presenta l’assumpte i fa referència a la documentació que hi ha en l’Aula 
Virtual de la Universitat de Valencia.  
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Per assentiment dels membres del consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 1/2020. “Aprovar l’acta del Consell de Govern de 

17 de desembre de 2019.” 
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Punt 2. Informe de la rectora. 

La rectora comença aquest Consell, el primer de l’any, amb la conformació d’un 
nou govern a nivell estatal i canvis en la distribució de competències ministerials i 
a la nostra Conselleria en matèria d’universitats i aprofita per desitjar a totes i tots 
un bon any 2020. 

 

A continuació informa que s’han publicat al Diari Oficial de la Generalitat 
Valenciana els següents nomenaments: 

. La Sra. Carmen Bevià Baeza, nomenada secretària autonòmica d’Universitats i 
Investigació de la Conselleria d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital 
de la Generalitat Valenciana. 

. La Sra. Pilar Sarrión, alcaldessa d’Anna i diputada provincial de València, que 
coneix ben bé la nostra Universitat, en haver estat, en la seua època d’estudiant, 
membre de l’antiga Junta de Govern i també del Consell de Govern i del Consell 
de Direcció en el període del rector Francisco Tomás, com a primera dona 
delegada d’Estudiants, nomenada membre del Consell Social de la nostra 
Universitat. 

 

Igualment informa que, amb efectes del dia 1 de febrer de 2020 ha estat nomenada 
nova directora del Servei de Publicacions de la Universitat de València, la 
professora de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació, Dra. Teresa Ferrer, 
que serà la primera dona en ocupar aquest càrrec directiu i ho farà en l’any en què 
se celebra el centenari de les publicacions de la nostra Universitat que han estat 
planificades en bona part pel professor Josep Lluís Canet, fins ara director del 
Servei, qui va sol·licitar el seu relleu per passar a la situació de jubilació.  

 

La rectora expressa l’agraïment institucional i personal al Dr. Canet per la seua 
tasca al front del Servei de Publicacions i li trasllada els millors desitjos en la nova 
etapa vital que inicia. 

 

En l’apartat de reconeixement a les persones, la rectora informa que: 

. El Dr. José María Peiró Silla, catedràtic de la Facultat de Psicologia, ha estat 
investit doctor Honoris Causa per la Universitat de Maastricht.  

. El Dr. Daniel Ramón Vidal, membre de l’Institut 12SysBio i actualment directiu de 
la multinacional ADM, ha estat incorporat com a membre de la Reial Acadèmia 
d’Enginyeria. 

. El Sr. Pablo Jarillo Herrero, llicenciat en Física per la Universitat de València, ha 
rebut el distingit premi Wolf de Física. 

. La Sra. Emilia López Iñesta, investigadora de l’ETSE, ha estat distingida amb el 
premi en Intel·ligència Artificial dels premis Muy Jóvenes Científicas de la revista 
Muy interesante i el canal de televisió Odisea. 

 

En l’apartat de defuncions, lamenta informar del traspàs de qui va ser catedràtic i 
degà de la Facultat de Física de la nostra Universitat, Dr. Julio Pellicer García i de 
l’estudiant de la Facultat de Geografia i Història, Josep Cerdà Ferrando. 
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La rectora manifesta el condol institucional a les famílies i a les seues facultats.  

 

A continuació i pel que fa a l’apartat d’actualitat de gestió i política universitària, 
l’Institut Confuci de la UV ha celebrat l’entrada en l’any 4718 del calendari xinès 
amb les activitats tradicionals que celebra amb motiu del nou any de la Xina, en 
col·laboració amb organitzacions de la societat civil. 

 

També s’ha celebrat la primera trobada entre la nostra Universitat i la Universidad 
Central del Este, amb una important participació del Grup Puntacana, per tal 
d’estretir la col·laboració no sols en l’àmbit d’estudis amb mobilitat i 
desenvolupament de plans d’estudi, sinó també des de la recerca en l’àmbit del 
turisme. 

 

L’Institut Interuniversitari López Piñero va realitzar la seua presentació institucional 
en un acte a la seua seu del Palau de Cerveró. Els millors desitjos per a aquest 
nou període d’un institut que forma part de la nostra història universitària i que ara 
és un institut interuniversitari. 

 

També un reconeixement especial a les persones que participen en el programa 
Fes Ciència 2020, que permetrà que tres mil alumnes de secundària i batxillerat 
facen pràctiques als nostres laboratoris. Aquest fet és fonamental per continuar 
impulsant els estudis STEM, tan necessaris en la societat del coneixement i, 
especialment, per evitar escletxes de gènere agreujades en els darrers anys en 
aquestes branques de coneixement. 

 

Alumnes de secundària i batxillerat també estan coneixent la nostra Universitat. En 
eixe sentit, la passada setmana se celebrà la jornada d’informació Conèixer la 
Universitat, sobre el futur de l’ocupació i les competències 2030 en l’elecció 
d’estudis.  

 

La rectora dóna les gràcies a totes les Facultats i l’Escola i a les persones 
implicades en fer-ho possible.  

 

Igualment s’ha celebrat el 19è fòrum d’ocupació i emprenedoria a la Facultat 
d’Economia. Agraïment especial a totes les empreses i institucions presents en 
aquest fòrum en una Facultat que és un referent en institucionalització. 

 

En aquest segon quadrimestre, 850 estudiants internacionals inicien les seues 
classes a la nostra Universitat. La rectora dóna la benvinguda a totes i tots ells, 
que ja s’ha fet a partir de diferents trobades globals a nivell d’Universitat i també 
en diferents centres. 

 

En eixa presència internacional, destaca que l’IFIC ha acollit per primera vegada a 
Espanya, l’escola d’adquisició de dades del CERN. 
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Finalment, informa que la passada setmana es va presentar la proposta, de la qual 
ja eren coneixedors la pràctica totalitat de membres d’aquest Consell de Govern, 
del que serà l’Espai Lluís Vives, després de les obres de rehabilitació de l’edifici 
que va ser col·legi major d’aquesta Universitat. Afegeix que actualment el projecte, 
verificat per la Direcció General amb competències en patrimoni i validat pel 
Col·legi Oficial d’Arquitectes es troba en sol·licitud de llicència d’obres a 
l’Ajuntament de València. En quan siga concedida la llicència, es procedirà a iniciar 
la fase de licitació per un import de 17 milions d’euros que prové en bona part de 
la sentència guanyada a la Generalitat. Són aquests fons addicionals els que ens 
permetran frenar l’estat actual de deteriorament d’un bé protegit que serà recuperat 
per convertir-se en un espai centrat en estudiants i estudiantes.  

 

Per acabar, la rectora indica que, com s’ha produït el relleu al front de la Secretaria 
Autonòmica d’Universitats, el professor Rafael Tabares es reincorporarà a la seua 
activitat a la Facultat de Medicina i Odontologia.  

 

 Així mateix, comunica que s’ha creat un nou ministeri amb competències 
únicament en matèria d’Universitats i confia, segons ha indicat el Ministre Pedro 
Duque, que es coordinarà amb el de Ciència i Tecnologia per tal de continuar els 
treballs iniciats en la necessària reforma legislativa que ha de permetre donar 
resposta als reptes universitaris que es troben, principalment, però no 
exclusivament, en les qüestions econòmiques i laborals. 

 

En el sentit econòmic li sembla que prompte es convocarà el Comitè d’Experts 
valencians que la Conselleria ha creat per a una proposta d’un nou model de 
finançament, necessari per evitar els esglais anuals pressupostaris i que ens 
permetrà disposar d’un horitzó per a la planificació en l’exercici de la nostra 
autonomia universitària. 

En la dimensió laboral, es continua reclamant una més que necessària supressió 
de la taxa de reposició a nivell estatal i, a nivell autonòmic, exigint la signatura del 
conveni laboral ja abans-acordat amb la Generalitat. En eixe sentit, indica que li ho 
va reiterar en diverses ocasions al llarg de les darreres setmanes, tant a la 
consellera com al president de la Generalitat. La Universitat necessita que li 
autoritzen el pagament dels imports contemplats en l’acord per poder signar, amb 
totes les garanties legals, tot i que la Generalitat no vol incorporar-se a l’acord. 
Estem a l’espera de la convocatòria de reunió de totes les parts signants que han 
sol·licitat els sindicats i continuarem insistint en que cal aclarir aquest extrem, 
perquè no podem continuar amb una situació que no contribueix a donar 
perspectives d’estabilitat i de futur, a més de millors condicions retributives a les 
persones que treballen cada dia en la Universitat en figures contractuals laborals. 
La Generalitat s’ha compromès a convocar eixa reunió i explicar els motius de no 
signar el conveni.  

 

Acaba agraint a totes i tots la seua dedicació i treball diari per fer de la nostra la 
gran universitat que és.  
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Punt 3. Aprovació, si escau, de la Relació de Llocs de Treball del PDI de la 
Universitat de València. 

El vicerector d’Ordenació Acadèmica i Professorat presenta l’assumpte i fa 
referència a la documentació que hi ha en l’Aula Virtual de la Universitat de 
València. Indica que aquest punt es presenta cada any per a donar compte de les 
modificacions produïdes en la RLT de PDI al llarg del curs. És una situació idèntica 
a l’any anterior. 

Hi ha 80 canvis de categoria deguts a la revisió efectuada de la plantilla com a 
conseqüència, entre altres motius, de jubilacions o defuncions. S’han dotat 23 
places de professorat ajudant doctor per àrees deficitàries i altres 7 per 
envelliment. A causa del pla d’estabilització, 13 places de professorat associat 
s’han transformat en places de professorat contractat doctor i de professorat titular 
d’universitat. S’han generat 32 places per a l’estabilització de contractats del 
programa Ramón y Cajal (actualment vacants). S’han transformat 153 places per 
promoció i 4 places de professorat titular d’escola universitària s’han transformat a 
titular d’universitat. A més, les places de professorat emèrit, donat el seu caràcter 
conjuntural, progressivament es deixaran d’incloure en la RLT. 

 

El nombre total de places de la RLT del PDI de l’exercici 2019 ascendeix a 3.552 i 
no ha canviat en els últims anys per imperatiu legal, mentre la plantilla del PDI, a 
31 de desembre de 2020, està formada per 4.492 persones, la qual cosa indica el 
gran volum de contractacions temporals que no es poden abordar dins de la 
plantilla estructural. 

 

 

La Comissió de Professorat, reunida el 30 de gener, informà favorablement aquest 
assumpte i també la Mesa Negociadora. 

Assenyala que mentre hi haja el problema de la taxa de reposició, no es podrà fer 
una veritable política de plantilla. 

 

La rectora espera que es puguen convocar les places vacants. 

 

S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  

 

Se sotmet a votació la proposta. La votació es fa a mà alçada i per unanimitat dels 
membres del consell (38 vots a favor), es pren l’acord següent: 

ACGUV 2/2020. “Aprovar la Relació de Llocs de Treball 

del PDI de la Universitat de València, corresponent al 2019, 

que s’adjunta com a annex”. Annex I. 

 

Punt 4. Aprovació, si escau, de proposta de renovació de membres de la Comissió 
de Reclamacions, d’acord amb l’art. 166.2.b) dels Estatuts de la UV. 

El vicerector d’Ordenació Acadèmica i Professorat presenta l’assumpte i fa 
referència a la documentació que hi ha en l’Aula Virtual. Es tracta de la renovació 
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parcial de membres de la Comissió de Reclamacions que s’encarrega de les 
reclamacions del professorat funcionari. Finalitzen el seu període Adela Serra 
Rodríguez (per haver estat nomenada síndica de greuges) i José Ramos López 
als que agraeix la seua tasca. Proposa per a la seua substitució, a les 
catedràtiques Isabel Balaguer Solá i Maria José Añón Roig. Així mateix, proposa 
la pròrroga d’Enrique Bigné Alcañiz i de Carolina Moreno Castro. 

 

La secretària general recorda que aquesta proposta s’ha d’aprovar en el Claustre 
i necessita 1/3 dels vots dels claustrals, per la qual cosa demana assistència. 

 

S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  

 

Se sotmet a votació secreta la proposta, que obté el resultat següent: 

. Isabel Balaguer Solá: 40 vots a favor, 2 vots en blanc. 

. Mª José Añón Roig: 41 vots a favor, 1 vot en blanc. 

Pròrrogues: 

. José Enrique Bigné Alcañiz: 40 vots a favor, 2 vots en blanc. 

. Carolina Moreno Castro: 41 vots a favor, 1 vot en blanc. 

 

Per tant, es pren l’acord següent: 

 

ACGUV 3/2020. “Proposar al Claustre, d’acord amb l’art. 

166.2.b) dels Estatuts de la Universitat de València, 

l’elecció de les catedràtiques i el catedràtic que tot seguit 

s’esmenten, per a la renovació parcial de vocals de la 

Comissió de Reclamacions: 

Nous vocals: 

. Isabel Balaguer Solá. CU Facultat de Psicologia 

. Mª José Añón Roig. CU Facultat de Dret 

Pròrrogues: 

. José Enrique Bigné Alcañiz. CU Facultat d’Economia 

. Carolina Moreno Castro. CU Facultat de Filologia, 

Traducció i Comunicació”. 

 

Punt 5. Concessió, si escau, de venia docendi a professorat.  

El vicerector d’Ordenació Acadèmica i Professorat presenta l’assumpte i fa 
referència a la documentació que hi ha en l’Aula Virtual. El centre adscrit Florida 
Universitària, demana venia docendi per al curs 2019-2020, a favor de la 
professora Gamero i compta amb l’informe favorable del Departament de Didàctica 
de les Ciències Experimentals i Socials.  
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S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  

 

Per assentiment dels membres del Consell, es pren l’acord següent: 

 

ACGUV 4/2020. “Concedir venia docendi a la professora 

Esther Gamero Sandemetrio per a impartir docència de 

l’assignatura Didàctica de les Ciències Naturals de 

l’Educació Infantil (Grau en Educació Infantil), durant el 

curs acadèmic 2019-2020, al centre adscrit Florida 

Universitària.” 

Punt 6. Aprovació, si escau, del calendari acadèmic de la Universitat de València 
per al curs 2020-2021. 

La vicerectora d’Estudis i Política Lingüística presenta l’assumpte i fa referència a 
la documentació que hi ha en l’Aula Virtual de la Universitat de València. Comenta 
que es tracta d’un calendari de continuïtat. El primer quadrimestre tindrà 69 dies 
lectius i el segon 68 dies. El dia de l’obertura de curs serà l’11 de setembre i el curs 
començarà el 14 de setembre.  

S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  

 

Se sotmet a votació la proposta. La votació es fa a mà alçada i per unanimitat dels 
membres del consell (42 vots a favor), es pren l’acord següent: 

 

ACGUV 5/2020. “Aprovar el calendari acadèmic de la 

Universitat de València corresponent al curs 2020-2021, 

que s’adjunta com a annex.” Annex II. 

 

Punt 7. Aprovació, si escau, de places d’accés a les titulacions de grau i de màster 
per al curs 2020-2021. 

La vicerectora d’Estudis i Política Lingüística presenta l’assumpte i fa referència a 
la documentació que hi ha en l’Aula Virtual de la Universitat de València.  

 

S’oferten 8.750 places per al 2020-2021 en les 56 titulacions i 8 dobles titulacions 
de grau. Indica que el nombre total de places és el mateix que aquest curs, si bé 
destaca la nova oferta en dues dobles titulacions: El doble grau de Física i 
Matemàtiques amb 30 places i el doble grau en Física i Química amb 20 places. 

 

Pel que fa als estudis de màster, s’oferten 103 màsters amb un total de 4.563 
places. Comenta que el màster en Gènere i Polítiques d’Igualtat, que gestionava 
el Servei d’Estudiants, passa a ser gestionat per la Facultat de Ciències Socials. 
Hi ha un nou màster: Joint International Research Master in Work and 
Organizational Psychology , la preinscripció i matrícula del qual es farà a la 
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Universitat de Maastricht. Quant al màster en Enginyeria Biomèdica, la 
preinscripció i la matrícula es farà a la UPV. Respecte al màster de Professorat de 
Secundària, en el document es proposen 960 places si bé s’està treballant en un 
ajust de l’oferta. 

Indica que a la documentació hi són els informes favorables de la Comissió 
Assessora d’Estudis de Grau i de la Comissió d’Estudis de Postgrau. 

S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  

Se sotmet a votació la proposta. La votació es fa a mà alçada i per unanimitat dels 
membres del consell (43 vots a favor), es prenen els acords següents: 

 

ACGUV 6/2020. “Aprovar l’oferta de places de nou ingrés 

en titulacions de grau per al curs acadèmic 2020-2021, que 

s’adjunta com a annex.” Annex III. 

 

ACGUV 7/2020. “Aprovar l’oferta de places de màsters 

oficials per al curs acadèmic 2020-2021, que s’adjunta com 

a annex.” Annex IV. 

 

Punt 8. Modificació, si escau, de plans d’estudi de grau. 

La vicerectora d’Estudis i Política Lingüística presenta l’assumpte i fa referència a 
la documentació que hi ha en l’Aula Virtual de la Universitat de València.  

 

En primer lloc presenta la modificació del pla d’estudis del grau en Ciències 
Polítiques i de l’Administració Pública. Aquesta titulació es va implantar en un 
moment en el qual l’àrea de Ciència Política era molt incipient a la nostra 
Universitat. Després de 10 anys, s’ha considerat necessari fer una reforma, molt 
demandada pels estudiants, que ha estat treballada per una subcomissió de la 
CAT presidida per la vicedegana de ciències polítiques. Per a fer la modificació del 
pla d’estudis s’ha tingut en compte l’informe d’acreditació de la titulació i, com a 
referents, els plans d’estudis d’altres universitats com l’Autònoma de Barcelona o 
la de Granada. També s’ha passat una enquesta a l’estudiantat per a recavar la 
seua opinió respecte dels aspectes que calia modificar. La CAT va informar 
favorablement la nova proposta en juny de 2019 i la Junta de la Facultat la va 
aprovar al mes de desembre. És una reforma estructural i completa, que afecta a 
continguts i a organització del pla.  

 

Inclou dos itineraris: 1. Democràcia i Procés Política i 2. Gestió i Administració 
Pública. L’estudiant ha de cursar 5 assignatures, però l’oferta es més oberta. En el 
primer itinerari, s’activaran cinc assignatures, una de les quals serà Estructura 
Social d’Espanya i de la Comunitat Valenciana. S’ha arribat a l’acord que aquesta 
assignatura també estarà en el segon itinerari. Per tant, el segon tindria cinc 
assignatures més una. En els dos itineraris l’assignatura Estructura Social 
d’Espanya i de la Comunitat Valenciana tindrà caràcter permanent. 
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L’informe de viabilitat és negatiu, si bé el balanç no suposa globalment un excessiu 
augment de necessitats de recursos. Hi ha un transvasament de matèries entre 
àrees de coneixement i augmenta la càrrega de l’àrea de Ciència Política que és 
deficitària. No obstant això, hi ha àrees amb molt de dèficit que redueixen les seues 
necessitats. Afegeix que és una titulació altament demandada pels estudiants.  
 
En segon lloc, la vicerectora presenta un paquet de modificacions de les titulacions 
de grau en Economia, en Finances i Comptabilitat, en Administració i Direcció 
d’Empreses i en Geografia i Medi Ambient, per a incorporar en el Verifica l’obligació 
dels estudiants estrangers, que no han cursat batxillerat i les PAU a Espanya, 
d’acreditar el nivell B2 en valencià o castellà. Aquests graus se sumen al grau de 
Turisme que ja havia incorporat la modificació. La comprovació d’aquest requisit 
es farà en la preinscripció i, per tant, previ a la matrícula. 
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
El degà de la Facultat de Geografia i Història manifesta el malestar de la Facultat 
per la forma en què s’ha fet la reforma del grau en Ciències Polítiques i de 
l’Administració Pública perquè no s’han atès les seues peticions.  
 
L’estudiant David Jiménez pregunta si als estudiants Erasmus se’ls exigirà també 
aquest requisit. 
 
El degà de la Facultat de Dret agraeix al Consell de Direcció el suport a les 
modificacions del grau de Ciències Polítiques i de l’Administració Pública, i opina 
que la reforma suposa un gran pas endavant i la titulació ha quedat actualitzada i 
més completa. 
 
 A la pregunta de l’estudiant, la vicerectora d’Estudis i Política Lingüística indica 
que els estudiants Erasmus no entren per prescripció i per tant, no els afecta. Les 
condicions per als Erasmus les fixa i coordina cada titulació. 
 
Pel que fa a la intervenció del degà de la Facultat de Geografia i Història, comenta 
que el representant d’aquest centre en la Comissió Assessora d’Estudis es va 
abstenir i afegeix que en la CAT estan representades totes les àrees que tenen 
docència en la titulació i, per tant, aquest és l’àmbit per a fer les consideracions 
oportunes.   
 
La rectora reforça la intervenció de la vicerectora i agraeix a la Junta de centre, a 
les CAT i als degans la seua tasca per arribar a aquesta proposta. Li consta que 
ha sigut un treball intens. 
 
Se sotmet a votació la proposta de modificació del grau de Ciències Polítiques i de 
l’Administració Pública. La votació es fa a mà alçada i per unanimitat (41 vots a 
favor), es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 8/2020. “Aprovar la modificació del pla d’estudis 

del grau en Ciències Polítiques i de l’Administració 

Pública, per la Universitat de València, d’acord amb la 

proposta que s’adjunta com a annex, afegint que 

l’assignatura “Estructura Social d’Espanya i de la 
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Comunitat Valenciana” que figura dins de l’itinerari de 

Democràcia i Procés Polític també s’oferirà en l’itinerari de 

Gestió i Administració Pública. En el primer cas, l’oferta 

de curs acadèmic tindrà actives cinc assignatures, entre les 

quals es trobarà permanentment “Estructura Social 

d’Espanya i de la Comunitat Valenciana”. En el segon cas, 

s’oferiran sis assignatures, entre les quals també es trobarà 

aquesta amb caràcter permanent.” Annex IV. 

 
A continuació, se sotmet a votació el paquet de modificacions de les quatre 
titulacions. La votació es fa a mà alçada i per unanimitat (41 vots a favor), es pren 
l’acord següent: 
 

ACGUV 9/2020. “Aprovar la modificació dels plans 

d’estudis dels graus en Geografia i Medi Ambient, en 

Economia, en Administració i Direcció d’Empreses i en 

Finances i Comptabilitat, per la Universitat de València, 

d’acord amb la documentació que s’adjunta com a annex, 

per tal d’incloure com a requisit d’accés als estudiants 

estrangers de parla no hispana l’acreditació del nivell B2 

de coneixement del castellà o del valencià.” Annex V. 
 
 
Punt 9. Modificació, si escau, de programes de doble titulació de grau. 
 
La vicerectora d’Estudis i Política Lingüística presenta l’assumpte i fa referència a 
la documentació que hi ha en l’Aula Virtual de la Universitat de València.  
 
Indica que aquest tema és conseqüència de l’anterior. Es tracta de dos programes 
de doble titulació en Sociologia-Ciències Polítiques i de l’Administració Pública i 
Ciències Polítiques i de l’Administració Pública- Dret.  
 
La modificació del grau Ciències Polítiques i de l’Administració Pública implica que 
l’estructura de les dobles titulacions, i les taules de reconeixements, hagen de 
canviar. Les dobles titulacions que es presenten estan condicionades a l’aprovació 
de la reforma del grau en Ciències Polítiques i de l’Administració Pública. 
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
El degà de la Facultat de la Facultat de Ciències Socials agraeix el suport de la 
vicerectora d’Estudis i Política Lingüística i del vicerector d’Ordenació Acadèmica 
i Professorat, ja que considera que no ha estat senzill i en un temps record. Està 
satisfet amb la proposta. 
 
Se sotmet a votació les propostes. La votació es fa a mà alçada i per unanimitat 
(41vots a favor), es prenen els acords següents: 
 

ACGUV 10/2020. “Aprovar la modificació del programa de 

doble titulació de grau en Sociologia i de grau en Ciències 
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Polítiques i de l’Administració Pública, que s’adjunta com 

a annex.” Annex VI. 

 

ACGUV 11/2020. “Aprovar la modificació del programa de 

doble titulació de grau en Ciències Polítiques i de 

l’Administració Pública i de grau en Dret, que s’adjunta 

com a annex.” Annex VII. 
 
Punt 10. Modificació, si escau, de plans d’estudi de màster. 
 
La vicerectora d’Estudis i Política Lingüística presenta l’assumpte i fa referència a 
la documentació que hi ha en l’Aula Virtual de la Universitat de València. Presenta 
la modificació de dos màsters universitaris: 
 
. MU de Criminologia i Seguretat. Es proposa la reestructuració substancial de les 
assignatures i dels seus continguts. S’eliminen les especialitats i es racionalitza 
l’oferta d’optativitat. També s’ajusta l’oferta de places. La modificació no implica 
l’extinció del pla anterior. L’informe de viabilitat és favorable.  
 
. MU en Estudis Internacionals i de la Unió Europea. Es proposa una 
reestructuració substancial de les assignatures i dels seus continguts. L’optativitat 
s’estructura en dues especialitats: una de Dret Públic i altra de Dret Internacional 
Privat. Aquesta modificació si implica extinció del pla anterior, que era de 90 ECTS, 
ja que la nova proposta és de 60 ECTS. L’informe de viabilitat és positiu. 
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
El degà de la Facultat de Dret indica, pel que fa al màster de Criminologia i 
Seguretat, que suposa una racionalització i una reducció dels crèdits (70 crèdits 
menys), el que facilita que els estudiants el cursen. 
 
Se sotmeten a votació les propostes. La votació es fa a mà alada i per unanimitat 
(39 vots a favor), es prenen els acords següents: 
 

ACGUV 12/2020. “Modificar el pla d’estudis del màster en 

Criminologia i Seguretat, d’acord amb la documentació 

que s’adjunta com a annex.” Annex VIII. 

 

ACGUV 13/2020. “Aprovar l’extinció del pla d’estudis del 

màster universitari en Estudis Internacionals i de la Unió 

Europea (codi RUCT 4311712) i aprovar el pla d’estudis 

del màster universitari en Estudis Internacionals i de la 

Unió Europea (codi RUCT 4317432), que s’adjunta com a 

annex.” Annex IX. 

 
Punt 11. Aprovació, si escau, d’expressió d’interès d’un nou pla d’estudis de màster 
i proposta de CEPE. 
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La vicerectora d’Estudis i Política Lingüística presenta l’assumpte i fa referència a 
la documentació que hi ha en l’Aula Virtual de la Universitat de València.  
 
Es tracta del nou pla d’estudis del màster universitari en Anàlisi Política. La 
vicerectora opina que és una aposta necessària per a completar la formació dels 
nostres estudiants en ciència política. Aquesta proposta va ser aprovada per la 
Junta de Facultat de Dret en desembre de 2018, però s’ha esperat que la 
modificació del grau en Ciències Polítiques i de l’Administració Pública estiguera 
finalitzada per a començar a treballar en el màster. La proposta té l’informe 
favorable de la Comissió d’Estudis de Postgrau.  
 
Presenta també la composició de la CEPE proposada per a elaborar el pla 
d’estudis i comenta que cal substituir la vocal representat dels estudiants. Per la 
seua part, des del vicerectorat es proposen els professors Joan Romero González 
i Ramón Llopis Goig per a formar part de la CEPE. 
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
El degà de la Facultat de Dret agraeix l’aposta del consell de Direcció per aquesta 
titulació. 
 
Se sotmet a votació la proposta, pendent de la substitució de la vocal-estudiant. La 
votació es fa a mà alçada i per unanimitat (40 vots a favor), es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 14/2020. “Aprovar la composició de la CEPE per 

a l’elaboració del nou pla d’estudis del màster universitari 

en Anàlisi Política: 

. Francisco Javier Palao Gil (president) 

. Pablo Oñate Rubalcaba (vocal-PDI) 

. Juan Rodríguez Teruel (vocal- PDI) 

. María José Ridaura Martínez (vocal- PDI) 

. Carmen Yolanda García Ruiz (vocal-PDI) 

. Joan Romero González (vocal-PDI) 

. Ramón Llopis Goig (vocal-PDI) 

. Laura Vicent Casañ(vocal-PAS) 

. Susana Peñalver García (vocal-Estudiant) .” 

 
Punt 12. Aprovació, si escau, de la proposta de modificació de l’article 2.1.D.a) del 
Reglament de règim intern del Consell de Govern.  
 
La secretària general presenta l’assumpte i fa referència a la documentació que hi 
ha en l’Aula Virtual de la Universitat de València. Es tracta d’una proposta 
presentada pels degans/nes, director i directora d’Escola. Compta amb l’informe 
favorable de l’Assessoria Jurídica i de la Comissió d’Estatuts, que ha fet algunes 
recomanacions que ja s’han acceptat. Recorda que aquesta proposta s’ha de 
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proposar al Claustre, per majoria absoluta dels membres del Consell de Govern, 
per a la seua aprovació.  
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Se sotmet a votació la proposta. La votació es fa a mà alçada i per 40 vots a favor, 
cap en contra i 1 abstenció, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 15/2020. “Aprovar, per 40 vots a favor, cap en 

contra i 1 abstenció, i proposar al Claustre la següent 

proposta de modificació de l’article 2.1.D.a) del Reglament 

del Consell de Govern: 

 

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”. 
 
Punt 13. Aprovació, si escau, de creació de la Mesa de Mobilitat i del seu 
Reglament. 
 
La vicerectora d’igualtat, Diversitat i Sostenibilitat presenta l’assumpte i fa 
referència a la documentació que hi ha en l’Aula Virtual de la Universitat de 
València. Indica que la Llei 6/2011 de Mobilitat de la Comunitat Valenciana obliga 
a tenir un Pla de Mobilitat per als centres de formació universitària de més de 500 
estudiants, per a promoure l’accés a peu, bicicleta i amb transport públic en els 
campus universitaris. Proposa la creació de la Mesa de Mobilitat per determinar 
les polítiques amb les empreses de transport públic i decidir les polítiques més 
beneficioses de mobilitat. També proposa que a l’article 4 del text del reglament es 
canvie “Campus d’Ontinyent” per “Extensió Universitària d’Ontinyent”. 
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Se sotmet a votació la proposta. La votació es fa a mà alçada i per unanimitat (40 
vots a favor), es pren l’acord següent: 
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ACGUV 16/2020. “Aprovar la creació de la Mesa de 

Mobilitat de la Universitat de València, comissió assessora 

del Consell de Govern de caràcter no permanent i el seu 

Reglament de funcionament, el text del qual s’adjunta com 

a annex.” Annex X. 

 
Punt 14. Modificació, si escau, de l’article 30.3 del reglament d’ús dels recursos 
relacionats amb les tecnologies de la informació i les comunicacions de la UV. 
 
El vicerector d’Estratègia, Qualitat i Tecnologies de la Informació presenta 
l’assumpte i fa referència a la documentació que hi ha en l’Aula Virtual de la 
Universitat de València. Indica que l’evolució de l’ús aquests recursos fa que es 
presente aquesta modificació que compta amb l’informe favorable de la Comissió 
d’Estatuts i dels serveis jurídics. 
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds. 
 
Se sotmet a votació la proposta. La votació es fa a mà alçada i per unanimitat (40 
vots a favor), es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 17/2020. “Modificar l’article 30.3 del Reglament 

d’ús dels recursos relacionats amb les tecnologies de la 

informació i les comunicacions de la Universitat de 

València, el text del qual és el següent: 

 

Únicament es podrà allotjar dades personals o 

confidencials en serveis de núvol o servidors de titulars que 

presten serveis a la Unió Europea o en països que 

oferisquen un nivell de protecció jurídica equiparable a 

l’europeu respecte del dret de protecció de dades personals, 

recaient la responsabilitat per pèrdues d’informació o per 

bretxes de seguretat en el prestador d’allotjament. 

Per contra, queda terminantment prohibit fer ús de 

prestadors de serveis d’allotjament que no complisquen els 

requisits de protecció equiparable al dret de protecció de 

dades de la Unió Europea, per la qual cosa la Universitat de 

València podrà fer recaure tota la responsabilitat, inclòs el 

mal moral que es cause a la institució, en els qui decidisquen 

fer ús d’aquests serveis ignorant aquesta prohibició. 

 
Punt 15. Aprovació, si escau, de l’informe de seguiment de la Bústia de Queixes, 
Suggeriments i Felicitacions de la Universitat de València, curs 2018/2019. 
 
El vicerector d’Estratègia, Qualitat i Tecnologies de la Informació presenta 
l’assumpte i fa referència a la documentació que hi ha en l’Aula Virtual de la 
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Universitat de València. Indica que enguany s’ha reduït significativament el nombre 
de comunicacions (151). Fonamentalment, s’han presentat queixes per part dels 
estudiants. El 75% de les comunicacions han estat resoltes i el 25% no resoltes o 
resoltes per altra via. En l’informe que es presenta (pag. 43 i 44) hi ha un conjunt 
de millores per implementar els serveis i el procediment informatiu. 
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Se sotmet a votació l’informe. La votació es fa a mà alçada i per unanimitat (40 
vots a favor), es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 18/2020. “Aprovar l’informe sobre la Bústia de 

Suggeriments, Queixes i Felicitacions de la Universitat de 

València, corresponent al curs acadèmic 2018-2019,  que 

s’adjunta com a annex.” Annex XI. 

 
Punt 16. Aprovació, si escau, de model de conveni marc per a la realització de 
pràctiques externes.  
 
La vicerectora d’Ocupació i Programes Formatius presenta l’assumpte i fa 
referència a la documentació que hi ha en l’Aula Virtual de la Universitat de 
València. Indica que des de fa 30 anys que tenim un model de conveni amb 
empreses que s’ha anat adaptant a les diferents necessitats. En aquests moments, 
tenim un model que es va aprovar al 2017, que cal adequar-lo a la normativa 
vigent. 
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Se sotmet a votació la proposta. La votació es fa a mà alçada i per unanimitat dels 
membres del consell (38 vots a favor), es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 19/2020. “Aprovar el model de conveni marc de 

pràctiques externes de l’estudiantat en empreses i 

institucions, entre la Universitat de València. Estudi 

General i l’empresa/entitat corresponent, el text del qual 

s’adjunta com a annex.” Annex XII. 

 

Punt  17. Autorització, si escau, per a la signatura de convenis de col·laboració. 

La rectora cedeix la paraula la secretària general que, en absència del vicerector 
de Cultura i Esport, presenta el conveni entre les set universitats públiques i 
privades valencianes de la Comissió Autonòmica de l’Esport universitari (CADU) i 
la Fundació Trinidad Alfonso per a la promoció de l’esport universitari. Les línies 
d’actuació són: la convocatòria del IV Premi Fundació Trinidad Alfonso per a 
esportistes universitaris i ajudes a la matrícula en la universitat a esportistes FER, 
entre altres. Aquest conveni és semblant al d’anys anteriors, tret del proppassat 
any que era exclusivament per a regular els campionats d’Espanya. 

A continuació la vicerectora d’Innovació i Transferència presenta quatre convenis, 
corresponents a la seua àrea de treball, dos dels quals són convenis marc: 
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. Conveni marc amb la Universitat Autònoma de Bucaramanga per a fixar polítiques 
i directrius per a realitzar estudis, investigacions i pràctiques en les diferents 
modalitats de formació.  

. Conveni marc amb la Universitat Autònoma del Estat de Morelos, per a contribuir 
al desenvolupament sostenible i benestar social mitjançant la generació i difusió 
del coneixement i innovació. 

. Conveni amb la Universitat Autònoma de Encarnación de Paraguay per al 
reconeixement del Centre d’Investigació d’eixa Universitat com a unitat 
internacional d’investigació associada a l’Institut Universitari de Polibenestar de la 
UV. 

. Conveni amb la Universitat Jaume I de Castelló per a establir un marc de regulació 
per a la unitat mixta UV-UJI “Laboratori de Psicologia i Tecnologia LabPsiTec. 

 

Seguidament, el vicerector d’Investigació presenta el conveni amb la Fundació 
Príncep Felip. Es tracta d’una adequació a la llei 40/2015. 

 

La vicerectora d’Ocupació i Programes Formatius presenta el conveni amb el 
Ministeri de Defensa, per a la realització de pràctiques externes al Centre d’Història 
i Cultura Militar Centre (Valencia) per part d’estudiants  de la UV. 

 

Finalment, el gerent indica que el 6 de maig de 2019 es va signar el conveni de 
reciprocitat amb la Generalitat, per a la percepció del complement de carrera 
professional. Avui es presenta l’addenda al conveni, a través de Conselleria de 
Justícia, Administració Pública, Reforma Democràtica i Llibertats Públiques per al 
personal de la UV que està desenvolupant les seues tasques en la Generalitat 
Valenciana.  

 

Tots ells fan referència a la documentació que hi ha en l’Aula Virtual de la 
Universitat de València.  

 

S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  

 

Per assentiment dels membres del consell, es prenen els acords següents: 

 

ACGUV 20/2020. “Aprovar, per a la seua subscrició. el 

conveni de col·laboració, entre les set universitats 

valencianes de la Comissió autonòmica de l’esport 

universitari (CADU) i la Universitat de València. Estudi 

General, el text del qual s’adjunta com a annex.” Annex 

XIII. 

 



 
 

Universitat de València. CONSELL DE GOVERN 4 DE FEBRER DE 

2020. 
 

-19- 

ACGUV 21/2020. “Aprovar, per a la seua subscrició. el 

conveni marc de cooperació, entre la Universitat de 

València. Estudi General i la Universidad Autónoma de 

Bucaramanga el text del qual s’adjunta com a annex.” 

Annex XIV. 

 

ACGUV 22/2020. “Aprovar, per a la seua subscrició. el 

conveni de col·laboració, entre la Universitat Jaume I de 

Castelló i  la Universitat de València. Estudi General pel 

que s’estableix un marc de regulació per a la unitat mixta 

UV-UJI anomenada “Laboratori de Psicologia i 

Tecnologia, LabPsiTec”, el text del qual s’adjunta com a 

annex.” Annex XV. 

 

ACGUV 23/2020. “Aprovar, per a la seua subscrició. el 

conveni general de col·laboració, entre la Universidad 

Autónoma del Estado de Morelos i  la Universitat de 

València. Estudi General, el text del qual s’adjunta com a 

annex.” Annex XVI. 

 

ACGUV 24/2020. “Aprovar, per a la seua subscrició. el 

conveni de cooperació, entre la Universidad Autónoma de 

Encarnación de Paraguay i  la Universitat de València. 

Estudi General, per al reconeixement del Centre 

d’Investigació i Documentació de la Universidad Autónoma 

de Encarnación  com a unitat internacional d’investigació 

associada a l’Institut Universitari Polibienestar de la 

Universitat de València, el text del qual s’adjunta com a 

annex.” Annex XVII. 

 

ACGUV 25/2020. “Aprovar, per a la seua subscrició. el 

conveni marc, entre la Universitat de València. Estudi 

General i la Fundació de la Comunitat Valenciana Centre 

d’Investigació Príncep Felip, el text del qual s’adjunta com 

a annex.” Annex XVIII. 

 

ACGUV 26/2020. “Aprovar, per a la seua subscrició. el 

conveni entre el Ministeri de Defensa i la Universitat de 

València. Estudi General, per a la realització de pràctiques 

externes en el Centre d’Història i Cultura Militar Centro 
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(Valencia), el text del qual s’adjunta com a annex.” Annex 

XIX. 

 

ACGUV 27/2020. “Aprovar, per a la seua subscripció, 

l’addenda al conveni de recriprocitat entre la Generalitat, 

a través de la Conselleria de Justícia, Administració 

Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques i 

la Universitat  de València. Estudi General,  per a la 

percepció del complement de carrera administrativa, el text 

de la qual s’adjunta com a annex”. Annex XX. 

 

Punt 18. Aprovació, si escau, de l’acord de progressió de carrera professional. 

El gerent presenta l’assumpte i fa referència a la documentació que hi ha en l’Aula 
Virtual de la Universitat de València. Indica que el procediment que hi és vigent 
està prorrogat fins a març de 2020. Avui es presenta un acord, informat 
favorablement per la Mesa Negociadora, que consta de dos plans trianuals. Un, 
fins al 2022 i altre des del 2023 al 2025. 

 

S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds. 

 

Se sotmet a votació la proposta. La votació es fa a mà alçada i per unanimitat dels 
membres del consell (39 vots a favor), es pren l’acord següent: 

ACGUV 28/2020. “Aprovar el procediment de progressió 

dins del sistema de carrera professional horitzontal del 

personal d’administració i serveis de la Universitat de 

València, d’acord amb la proposta que s’adjunta com a 

annex.” Annex XXI. 

 
Punt 19. Aprovació, si escau, de retribucions del personal investigador en formació 
que llig la tesi abans de la finalització de l’ajuda.  
 
El gerent presenta l’assumpte i fa referència a la documentació que hi ha en l’Aula 
Virtual de la Universitat de València. Aquesta proposta compta amb l’informe 
favorable de la Mesa Negociadora i afecta al personal investigador en formació 
que ha llegit la tesi doctoral abans de la finalització de l’ajuda concedida mitjançant 
un contracte predoctoral pel període d’orientació postdoctoral. 
 
S’obre un torn d’intervencions. 
 
La degana de la Facultat de Química pregunta de quin tipus d’ajuda es tracta. El 
gerent li contesta que es tracta de qualsevol tipus de beca. 
 
El degà de la Facultat de Dret opina que seria convenient conèixer la partida 
econòmica a la que afecta i el seu impacte. 
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El president de la Junta de PDI pregunta quina és la via perquè els becaris de la 
Generalitat tinguen beca el 4t any. 
 
El vicerector d’Investigació aclareix que els contractes predoctorals FPU, FPI i 
d’Universitat estan exempts i els contractes de la Generalitat no el contemplen. 
Afegeix que aquesta proposta suposarà un augment de les despeses que la 
Universitat haurà d’assumir.  
 
Se sotmet a votació la proposta. La votació es fa a mà alçada i per unanimitat (39 
vots a favor), es pren l’acord següent: 
 
 

ACGUV 29/2020. “Aprovar la retribució per al personal 

investigador en formació, el contracte predoctoral del qual 

haja finalitzat amb anterioritat a la finalització de l’ajuda 

per lectura de tesi, d’acord amb la proposta que s’adjunta 

com a annex.” Annex XXII. 

 
Punt 20. Informe sobre declaració d’emergència de contracte d’obres al Col·legi 
Major Rector Peset. 
 
El vicerector d’Economia i Infraestructures presenta l’assumpte i fa referència a la 
documentació que hi ha en l’Aula Virtual de la Universitat de València. Indica que 
és preceptiu informar al Consell de Govern de les declaracions de les obres 
d’emergència. En aquest cas, es va detectar un brot de legionel·la en les 
canonades de l’aigua calenta. Es van alliberar els espais d’estudiants i es va 
declarar l’emergència per poder actuar. L’obra ja està finalitzada i funciona 
normalment. 
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
La degana de la Facultat de Química indica que no és la primera vegada que la 
Universitat té aquest problema. Opina que és degut a una falta de manteniment i 
s’hauria de solucionar.  
 
El director del Col·legi Major Rector Peset diu que en aquest cas, es tracta 
d’obsolescència d’infraestructures i afegeix que en cap moment hi ha hagut 
situació d’alerta o de perill. 
 
El vicerector d’Economia i Infraestructures està d’acord amb la intervenció del 
director del Col·legi Major, ja que és qüestió d’envelliment de les instal·lacions. 
 
Per assentiment dels membres del consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 30/2020. “Prendre coneixement de la declaració 

d’emergència dels treballs de substitució de canonades en 

l’edifici A del Col·legi Major Rector Peset, per detecció de 

la bactèria legionel·la en el circuit d’aigua calenta sanitària, 

l’expedient del qual s’adjunta com a annex.” Annex XXIII. 
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Punt 21. Torn obert de paraules. 
 
La professora Pasquala García s’acomiada dels membres del Consell de Govern, 
ja que ha finalitzat el seu període.  
 
I com que no hi ha més assumptes que tractar, es clou la sessió a les 11,20 hores, 
de la qual cosa, com a secretària general, estenc aquesta acta.  
 
Vist i plau 
La rectora, 
 
 
 
 
 
María Vicenta Mestre Escrivá 


