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CONSELL DE GOVERN 
 

A la ciutat de València, el dia 10 de març de 2020, a les 9’12 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 

Vicerector de Cultura i Esport: Antonio 

Ariño Villarroya 

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 

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 

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. Psicologia: Pedro Rafael Gil-Monte 
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PDI Fac. Economia: Salvador Castro Mafé 

PDI ETSE: Pedro Morillo Tena 

PDI Fac. Filosofia i Ciències de l’Educació: 

María Natividad Orellana Alonso 

PDI Fac. Farmàcia: Hortensia Rico Vidal 

PDI Fac. Química: Carlos Vila Descals 

PDI Fac. Magisteri: Luis Sebastián Villacañas 

de Castro 

Personal investigador en formació: Víctor 

Bethencourt Rodríguez 

Estudiant Fac. CC. Matemàtiques: Marcos 

Durá Gimeno 

Estudiant Fac. Ciències Socials: Jaume 

Gavilà Torres 

Estudiant Fac. Filologia, Traducció i 

Comunicació: Berta Serra Gómez 

Estudiant Fac. Medicina i Odontologia: 

Manuel González Ferrandis 

Estudiant ETSE: Joaquim Morera Català 

PAS Fac. Medicina i Odontologia: Francisco 

Rafael Marí Grafiá 

PAS Fac. Química: Francisco Antonio Tevar 

Almiñana 

PAS Servei Informàtica: Gabriel Aparicio i 

Pla.  

PAS Servei Informàtica: Fuensanta 

Doménech Roda 

PAS Fac. Medicina i Odontologia: Mª 

Vicenta Alandi Palanca 

Coordinador AGE: Andrés Fernández Alonso 

 (sense vot): 

Degana Fac.  Filosofia i C. Educació: Rosa Mª 

Bo Bonet 

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. Farmàcia: Juan Carlos Moltó 

Cortés  

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 4 de febrer de 2020. 

2. Informe de la rectora. 

3. Elecció, si escau, d’un membre de PAS del Consell de Govern en el Consell Social. 

4. Aprovació, si escau, de proposta de renovació o nomenament de representants de la UV com 

a patrons de la Fundació General. 

5. Aprovació, si escau, de l’Oferta de Curs Acadèmic d’estudis de grau i màster 2020-2021. 

6. Aprovació, si escau, de la distribució de la taxa de reposició d’efectius i de l’Oferta Pública 

d’Ocupació de PDI per a l’any 2020. 
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7. Aprovació, si escau, de Criteris per al desenvolupament de la carrera docent del PDI de la 

Universitat de València, aplicables al curs 2020-2021. 

8. Aprovació, si escau, de l’adscripció a àrees de coneixement de places de professorat TU per a 

l’estabilització d’iinvestigadors i investigadores del Programa Ramon i Cajal amb el certificat I3. 

9. Aprovació, si escau, de la convocatòria, perfils i tribunals de places de professorat TU per a 

l’estabilització d’investigadors i investigadores del Programa Ramon i Cajal amb el certificat I3 

amb càrrec a l’Oferta Pública d’Ocupació de l’any 2018. 

10. Aprovació, si escau, de la convocatòria per a sol·licitar l’assignació de la retribució addicional 

del professorat regulada en el Decret 174/2002, de 15 d’octubre del Govern Valencià 

(complement autonòmic). 

10bis. Concessió, si escau, de venia docendi per a centres adscrits. 

11.Aprovació, si escau, de l’oferta de títols propis 2020-2021. 

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

13. Autorització, si escau, per a contractar les obres de rehabilitació de l’edifici del Col·legi 

Major Lluis Vives de la Universitat de València. 

13bis. Aprovació, si escau, de modificació del Servei d’Extensió Universitària i del Servei 

d’Educació Física i Esport. 

14. Aprovació, si escau, de proposta de modificació de RLT 1/2020 de PAS de la Universitat 

de València. 

15.Torn obert de paraules. 

 

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

 

Excusen la seua assistència els membres següents: 

PDI Fac. Química: Luis Enrique Ochando Gómez. 

PDI Fac. Dret: Jesús Olavarría Iglesia 

Representant Consell Social: Lourdes Soriano Cabanes 

 

Atès que hi ha el quórum suficient per a la celebració vàlida de la reunió, la rectora declara 

oberta la sessió i es passa al tractament dels punts de l’ordre del dia. 

 

Punt 1. Aprovació, si escau, de l’acta del Consell de Govern de 4 de febrer de 2020. 

La rectora presenta l’assumpte i fa 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 pren l’acord següent: 



Universitat de València.CONSELL DE GOVERN 10 DE MARÇ DE 

2020. 
 

-4- 
 

ACGUV 31/2020. “Aprovar l’acta del Consell de Govern de 4 de febrer de 2020.” 

 

Punt 2. Informe de la rectora. 

La rectora indica que aquest Consell de Govern de març, més en defensa de la igualtat efectiva 

entre homes i dones, en vespra de Falles, es produeix en un context de situació especial que 

afecta en general, a tota la nostra comunitat universitària, però més especialment a les i els 

nostres estudiants, vinculada amb l’evolució del Coronavirus COVID -19, a la qual es referirà 

posteriorment, i de la qual en són coneixedors en la seua condició els membres del Comitè 

d’Emergències, els degans coordinadors de campus i també la representació d’estudiantes i 

estudiants als quals informàrem la pasada setmana. Posteriorment, es referirà a aquesta 

situació. 

Afegeix que primer que res, és el moment de donar la benvinguda als nous membres d’aquest 

Consell de Govern que s’incorporen per elecció del Claustre, d’acord amb la normativa que 

regula el funcionament d’aquest òrgan universitari creat a l’empar de la Llei Orgànica 

d’Universitats: 

Pel PAS: 

- Gabriel Aparicio i Pla, del Servei d’informàtica. 

- Francisco Tevar Almiñana, de la Facultat de Química 

- Francesc Marí Grafià, de la Facultat de Medicina i Odontologia. 

 

Pel Personal Docent i Investigador: 

- José Manuel Almerich Silla, de la Facultat de Medicina i Odontologia 

- María José Aradilla Marqués, de la Facultat de Ciències Socials 

- Pedro Rafael Gil-Monte, de la Facultat de Psicologia 

- Salvador Castro Mafé, de la Facultat d’Economia 

- Pedro Morillo Tena, de l’ETSE 

- Luis Enrique Ochando Gómez, de la Facultat de Química 

- María Natividad Orellana Alonso, de la Facultat de Filosofia i Ciències de 

l’Educació 

- Hortensia Rico Vidal, de la Facultat de Farmàcia 

- Jesús Olavarría Iglesia, de la Facultat de Dret 

 

Pel Personal Docent Investigador No Doctor: 

- Carlos Vila Descals, de la Facultat de Química 

- Luis Sebastián Villacañas de Castro, de la Facultat de Magisteri 

 

Pel Personal Investigador en Formació: 

- Victor Bethencourt Rodríguez, de la Facultat de Dret 
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Pels estudiants i estudiantes: 

- Marcos Durá Gimeno, del grup SAO, estudiant de la Facultat de Ciències 

Matemàtiques. 

- Jaume Gavilà Torres, del BEA, estudiant de la Facultat de Ciències Socials 

- Manuel González Ferrandis, del grup SAO, estudiant de la Facultat de Medicina i 

Odontologia 

- Berta Serra Gómez, del BEA, estudianta de la Facultat de Filologia, Traducció i 

Comunicació 

- Joaquim Morera Català, del BEA, estudiant de l’ETSE 

 

També dóna la benvinguda a l’estudiant Andrés Fernández Alonso, coordinador de l’AGE, 

designat per la rectora, d’acord amb allò que estableix el Reglament del Consell de Govern, com 

a membre de ple dret d’aquest Consell. 

Així mateix, expressa un doble agraïment a totes i tots els membres del Consell de Govern per 

la seua dedicació i compromís amb la gestió universitària i per dedicar el seu temps als quefers 

organitzatius i de governança, que açí es tracten. 

D’altra banda, el més sincer agraïment a les persones que han deixat d’ocupar aquesta 

responsabilitat. En particular a Carles Xavier López, José Casaña, Pascuala García, Mª José 

Lorente, Sergio Maruenda, Miquel Ángel Oltra, Jacinto Quinzá, Raquel Borgues, Álvaro 

Izquierdo, Julio Saiz, David Jiménez, Sergi Vidal i Laura Barrios. 

A continuació, la rectora informa dels nomenaments següents: 

. Sr. Pablo Calatayud García, enòleg i propietari de les bodegues Celler del Roure, membre de 

Consell Social, en representació dels interessos socials, per designació de la consellera 

d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, en substitució del Sr, Salvador Vives López. 

Aquest mandat tindrà una durada de quatre anys des del seu nomenament, ordenat en València, 

el 18 de febrer de 2020. 

. Sra. Gemma Pastor, professora de la Facultat de Psicologia, com a nova directora del CUDAP, 

Centre Universitari d’Atenció Primerenca, una posició que estava vacant des que el profesor 

Francisco Alcantud, també de la Facultat de Psicologia, va decidir reprendre la seua actividad 

acadèmica.  

. Sra. Carme Melo Escrihuela, professora de la Facultat de Geografia i Història que, amb efectes 

del dia 1 de març, ha estat nomenada nova Directora del Centre Internacional de Gandia de la 

nostra Universitat, UVGandia. La Dra. Melo será la primera dona en ocupar aquest càrrec 

directiu. Substitueix al professor de la mateixa Facultat, Dr. Emili Aura, qui va sol·licitar el seu 

relleu per motius acadèmics, reincorporant-se al seu departament amb tot el nostre 

reconeixement i agraïment per la intensa tasca desenvolupada a aquest centre singular de la 

nostra Universitat, a la ciutat de Gandia i li trasllada els millors desitjos en la nova etapa vital 

que inicia amb la seua jubilació. 



Universitat de València.CONSELL DE GOVERN 10 DE MARÇ DE 

2020. 
 

-6- 
 

Pel que fa als reconeixement a la institució, la rectora destaca que en aquest mes de març en 

què celebrem i reivindiquem la igualtat entre homes i dones, divuit científiques de la nostra 

Universitat han estat considerades les més influents per la seua qualitat investigadora, segons 

l’indicador de l’índex H, en la seua actualització darrera publicada pel Grup de Difusió de l’índex 

H. 

Les investigadores de la Universitat de València citades són: Dolors Corella (Nutrició i Dietètica), 

Yolanda Picó (Nutrició i Bromatologia), Guillermina Font (Toxicologia), Alicia Salvador (Ciències 

del Comportament, María Dolores Bargues (Parasitologia), Rosa María Baños (Psicologia Clínica) 

i María José Alcaraz (Farmacologia i Farmàcia). També Isabel Balaguer (Psicologia Aplicada), 

Amparo Latorre (Genética i Herència), Manuela Merchán (Química Física), María Teresa Donato 

(Farmacologia i Farmàcia), María J. Bayarri (Estadística i Probabilitat) i Marisol Lila (Psicologia). 

Completen l’enumeració les investigadores Ana Belén Gaspar (Química Inorgànica i Nuclear), 

Rosa María Giner (Farmacologia i Farmàcia), Ana Lluch (Oncologia), María Adela Valero 

(Parasitologia) i Marina Berenguer (Gastroenterologia i Hepatologia). 

Enhorabona a totes elles. 

Així mateix, l’Institut Confuci ha rebut el premi de La Razón Comunitat Valenciana per la seua 

Revista Confucio, editada a nivell d’Iberoamèrica en castellà i xinès per la nostra Universitat. 

Quant al reconeixement a les persones: 

. La selecció de karate de la Universitat ha guanyat l’or autonòmic, i la selecció de taekwondo el 

bronze de la Comunitat Valenciana en la lliga universitària d’aquests esports, mentre que la 

selecció de camps a través de la nostra Universitat torna a ser campiona autonómica. 

. El Sr. Maurice Eckhard, estudiant de màster a la Facultat de Ciències de l’Activitat Física i 

l’Esport de la nostra Universitat ha guanyat el campionat del món en cursa escratx. 

. El Centre d’Investigació Biomèdica ha reconegut la carrera investigadora de la professora de la 

Facultat de Medicina i Odontologia de la UV, María del Carmen Gómez Cabrera, amb motiu del 

Dia de la Dona i la Xiqueta en la Ciència. 

. La Dra. Pilar Hernández Gamazo, catedrática de Física Teòrica de la Universitat de València i 

investigadora de l’IFIC, ha estat nomenada per als pròxims tres anys, membre del Comitè de 

Política Científica. 

. L’Institut de la Universitat de València ha rebut el Premi de Reconeixement Institucional a la 

Investigació Sanitària amb Perspectiva de Gènere. 

. Les investigadores en Química Analítica, Carolina Belenguer i en Física Nuclear, Ana Isabel 

Morales, han sigut guardonades amb els Premis Concepción Aleixandre a la Dona Científica que 

atorga l’Ajuntament de Picanya. 

. El Dr. Juan José Hernández Rey, investigador de l’Institut de Física Corpuscular del CSIC-UV, ha 

estat nomenat membre del Consell Científic del CNRS, el Centre Nacional de la Investigació 

Científica de França. 

. La graduada en Educació Primària per la UV, Melanie Sánchez Cruz, ha guanyat el sisè Premi 

Concepción Medina al millor expedient femení en aquest grau universitari en un guardó que 
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convoca anualment la Fundació Ana Diaz Medina i la Facultat de Magisteri de la nostra 

Universitat. 

. La professora ajudant doctor de la Facultat de Dret de la nostra Universitat, Paula del Val 

Talens, ha obtingut el Premi Nacional de Dret de Societats “Antonio Pérez de la Cruz”. 

. La professora honorària de la nostra Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació, María 

Conca, en la desetena edició de la Nit d’Escola Valenciana, ha rebut el premi “Josep Vicent 

Gracia” per la seua trajectòria i també ha guanyat, junt a l’assagista i editor de Publicacions de 

la nostra Universitat de València fins 2016, Gustau Muñoz, el Premi Vicent Ventura d’enguany. 

Un premi convocat per la nostra Universitat.  

. El profesor honorari de la Facultat de Magisteri de la UV, Javier García Gómez, ha estat investit 

doctor honoris causa per la Universitat de Manizales. 

. El Dr. Carlos Alfonso Mellado, catedràtic de Dret del Treball i de la Seguretat Social de la nostra 

Universitat i president del Comitè Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana ha rebut la 

condecoració de l’Ordre de Sant Raimon de Penyafort concedida pel Govern d’Espanya. 

En l’apartat de defuncions, la rectora recorda a les persones que ens han deixat i informa del 

traspàs de la companya del PAS de la Facultat de Fisioteràpia, Asunción Bueso i de qui va ser 

degà de la Facultat de Física i primer director de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria, professor 

Joan Pelechano. 

També ha mort el poeta de Nicaragua, Ernesto Cardenal, qui va ser investit doctor honoris causa 

per la nostra Universitat el 30 d’abril de 1987, a proposta de la Facultat de Filologia, Traducció i 

Comunicació. 

Pel que fa a l’actualitat de gestió i política universitària, la rectora indica que totes les 

universitats de la Comunitat Valenciana han renovat el projecte Uniesport per a 2020 amb la 

Fundació Trinidad Alfonso. 

Per la nostra banda, la Universitat ha signat un acord amb COFARES en matèria de formació, 

investigació i desenvolupament tecnològic. En eixe sentit, continuem treballant amb els 

Ajuntaments de Gandia i d’Ontinyent per continuar desenvolupant el nostre Parc Científic, 

també a aquestes seus universitàries hem mantingut aquest darrer mes reunions amb els seus 

alcaldes, a més de rebre la visita de destacats empresaris de la comarca de La Safor. 

Informa també que el Patronat de la Fundació ADEIT ha elegit Sr. Manuel Penín, com a nou 

director gerent d’aquesta Fundació i al Sr. Fernando Gil Bort com a nou vicepresident. 

A més de celebrar-se diverses olímpiades i edicions de la Universitat d’Hivern, el programa 

Conèixer ja ha començat a les nostres seus i s’ha celebrat la Trobada d’Estudiants de la 

Universitat. 

En matèria d’emprendiment, s’ha inaugurat el Programa Internacional de Motivació Pime3UV, i 

s’ha covocat deu ajudes UVEmpren. En eixe àmbit, la rectora destaca que el Parc Científic de la 

UV i el Banc de Santander han lliurat deu premis a empreses innovadores de base tecnológica 

ubicades al nostre Parc.  

A continuación, la rectora fa dos esments. 
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En primer lloc, demana el suport d’aquest Consell de Govern al Comunicat de la Conferència de 

degans i deganes de les Facultats d’Educació, davant les notícies sobre la intenció de la 

Universitat Oberta de Catalunya (UOC) d’incloure en la seua oferta el títol de Grau de Mestre en 

Educació Primària en modalitat online. 

Com s’indica en aquest Comunicat, i anteriorment ho havien fet també els degans i deganes 

d’educació de Catalunya, les característiques de les titulacions orientades a la formació de 

mestres i professorat exigeixen l’adquisició i l’avaluació en contexts reals de competències 

professionals, vinculades amb una interrelació personal i habilitats socials, emocionals i 

comunicatives, així com una socialització professional, que molt difícilment es poden assolir a 

distància. En eixe sentit, cal destacar que als països de la Unió Europea no es troben aquests 

estudis en la modalitat en línea. Això no pretèn qüestionar aquesta modalitat per a altres 

estudis, sinó només fer patent la singularitat de determinades titulacions en les quals 

l’adquisició de competències relacionals i socials són essencials, com ara la formació de mestres, 

i així ho vol fer palès. 

El segon, l’obligada referència en aquesta Setmana per la Igualtat, a la demanda d’una igualtat 

efectiva entre homes i dones. Així ho ha expressat en el manifest llegit la pasada setmana a La 

Nau, amb la presència de la nostra consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, 

Gabriela Bravo, i ho ha dit ben alt i clar en la manifestació del passat dia 8 de març, aquest 

diumenge. 

Vol agrair a totes les persones de la Universitat de València la seua implicació en aquest valor 

que és transversal a la nostra institució. 

Dóna les gràcies a totes i tots i prega a degans i deganes i vicerectors i vicerectores que 

agraisquen a les Comissions d’igualtat de Centre i de Campus, a les persones de les seues 

Facultats i Escola i els diferents serveis, amb un especial esment a la Unitat d’Igualtat, per la seua 

implicació en el desenvolupament de les nombroses activitats que han farcit l’agenda d’aquesta 

Setmana, i les que seguirán encara al llarg del mes de març. Però, per sobre de tot, l’agraïment 

especial a totes i tots els membres de la comunitat universitària per compartir aquests valors i 

impulsar-los cada dia com a part dels Objectius de Desenvolupament Sostenible, en concret 

l’objectiu 5. 

Per acabar aquesta part de l’informe, es refereix al treball en la consecució entre totes i tots els 

Objectius de Desenvolupament Sostenible de l’ONU, que treballen a nivell mundial totes les 

universitats, com la nostra, tal i com es va fer palès al congrès internacional Universidad 2020. 

Les accions que s’estan desenvolupant a hores d’ara, són d’una banda, la informació sobre els 

ODS a través de l’exposició itinerant per diferents centres de la Universitat fins el mes de maig, 

així com el punt de forjar aliances per a aconseguir entre totes i tots els objectius. En eixe sentit, 

indica que la vicerectora ha mantingut ja un elevat nombre de reunions, que continúen 

desenvolupant-se i teixint aliances. 

Hem renovat la nostra col·laboració amb la Universidad de La Habana, a Cuba. Vol posar en valor 

la important estima que tenen a Cuba de la nostra Facultat de Dret i la seua aportació en matèria 

de cooperació acadèmica al llarg dels darrers vint-i-cinc anys, que ha permès desenvolupar els 

estàndars de la investigació de la universitat degana de Cuba, la Universidad de La Habana. 
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Afegeix que va poder tindre un contacte estret amb nombrosos receptors de les nostres beques 

a joves investigadores i investigadors cubans que han gaudit de la nostra Universitat en diferents 

Facultats al llarg dels darrers anys, com ara continúen en marxa els diferents programes. 

En eixe sentit, agraeix a totes les persones que les han tutoritzat i tutoritzen en l’actualitat, la 

seua tasca. Tenen una gran estima per la nostra Universitat i vol reconèixer ara públicament, 

l’esforç de les nostres facultats en aquesta cooperació acadèmcia, peça clau per continuar 

avançant en l’ODS 4, d’educació de qualitat. 

També la important la inversió sostinguda al llarg de diferents anys per part de la Universitat de 

València i diferents administracions valencianes (Generalitat, Diputació i Ajuntaments) per posar 

en peu el centre òptic València i la important tasca de salut visual i auditiva que realitza per a la 

ciutadania d’un país que viu en un bloqueig econòmic que s’allarga per més de mig segle. 

Amb aquestes accions es contribueix als ODS 9, de creació d’infraestructures i innovacions i a 

l’ODS 10 de reducció de les desigualtats. 

Per finalitzar el seu informe, la rectora es refereix a la situació del Coronavirus de forma 

esquemàtica:  

- Des de la identificació del Coronavirus i la seua expansió global a partir de la celebració 

de l’Any Nou Xinès, estem en constant contacte amb les autoritats de Salut Pública del 

Ministeri de Sanitat i, específicament, de la Generalitat Valenciana, atenent a la nostra 

característica d’Universitat global i, especialment, tenint en compte que comptem amb 

un Institut Confuci de prestigi internacional que suposa la mobilitat de persones entre 

la Xina i València. 

- En el moment en què es declarà el nord d’Itàlia com a zona “amb evidència de 

transmissió comunitària”, i es va declarar el tancament temporal d’11 universitats 

d’aquesta àrea, es va adreçar personal i individualitzadament a totes i cadascuna de les 

140 estudiantes de la nostra Universitat que hi están cursant el programa Erasmus. 

També als cinc estudiants que gaudeixen d’una estada Erasmus Pràctiques i als cinc 

estudiants i estudiantes que cursen els seus estudis a Corea del Sud i als dos que els 

cursen al Japó. 

- El Comité d’Emergències de la Universitat de València ha estat en permanent contacte i 

ha adoptat les decisions escaients, en coordinació amb les autoritats de Salut Pública de 

la Generalitat Valenciana. 

- En eixe sentit, es va acordar l’obertura d’un espai web per traslladar la informació veraç 

i útil i els enllaços a la informació oficial del Ministeri de Sanitat i de la Generalitat 

Valenciana i el telèfon establert per a les persones que consideren haver estat 

exposades al COVID-19, a més de publicar vídeos de científics de Universitat de València 

que, a més, són experts de l’OMS sobre aquest Coronavirus. 

- A la UV ha tingut lloc un debat informatiu organitzat per l’I2SysBio i al debat de la Reial 

Acadèmia de Medicina acollit al Col·legi Oficial de Metges participaren aquests experts 

de la UV als quals s’ha referit abans. 

- S’ha informat a tota la comunitat universitària de les recomanacions generals que, a 

partir de les indicacions de les autoritats sanitàries i dels nostres experts, ha elaborat el 

nostre Comitè d’Emergències. 
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- És important destacar que la Universitat de València continua essent un espai d’estudi i 

de treball segur i saludable. En cas d’haver alguna persona diagnosticada, les autoritats 

de Salut Pública destaquen dos aspectes a tenir en compte: d’una banda, que aquestes 

autoritats són les competents per a la identificació i avaluació de les persones amb risc 

de contagi per contacte estret, i d’altra banda, el dret de les persones a la seua privaciat, 

especialmente quan no s’identifica un risc col·lectiu que justifique la información de 

difusió com a mesura preventiva. 

- També destaca que, a hores d’ara, no hi ha cap instrucció específica per part de les 

autoritats competents en matèria de Salut Pública, ni tampoc de la Universitat de 

València. No obstant això, per als esdeveniments amb participants que provenen o han 

visitat recentment algún dels països afectats, és recomanable informar al Comitè 

d’Emergències. 

- Respecte a les activitats, informa que té constància de la suspensió o ajornament de 

quatre activitats a realizar-se a la UV, des d’aquest mes fins el mes de setembre, però 

aquestes cancel·lacions provenen de la decisió de les persones organitzadores. En cap 

cas hi ha una instrucció específica per part de les autoritats competents en matèria de 

Salut Pública, ni tampoc per part de la Universitat de València. 

- Després del tancament declarat per decret del govern italià de les universitats d’aquest 

país europeu fins mitjans d’aquest mes, de nou es va adreçar, en aquest cas a totes i 

tots els estudiants de la UV que cursen estudis a universitats italianes, personal i 

individualitzadament. 

- A totes i tots ells se’ls ha proporcionat un contacte directe amb el personal del Comitè 

d’Emergències que es gestiona des del Rectorat, que ha canalitzat la comunicació també 

amb la resta de la comunitat universitària a aquest respecte. 

- El nombre d’estudiantes i estudiants que ens han comunicat el seu retorn fins a aquest 

diumenge era baix, però he de destacar que no es trobaven en l’obligació de comunicar-

nos-ho, perquè no tenim constància al Rectorat de la interrupció del programa Erasmus 

per part de cap estudiant. També és previsible que aquestes xifres es modifiquen a partir 

de la decisió d’aquest cap de setmana del govern italià del tancament d’un conjunt de 

províncies del nord d’Itàlia. 

- En total estem parlant de 375 estudiantes i estudiants que actualmente están 

matriculats en universitats italianes en el marc del programa Erasmus+. 

- Estem en coordinació amb el SEPIE al respecte de les previsions futures, per si s’estableix 

cap mesura de suspensió general del programa, o estableix un programa de repatriació 

davant del canvi d’escenari d’anit mateix pel qual es restringeixen els moviments a 

l’interior d’Itàlia. 

- També hem traslladat la consulta respecte de les informacions publicades que 

assenyalen que el Ministeri d’Universitats ha informat del finançament del retorn dels 

estudiants Erasmus espanyols a Itàlia. Fins el moment no hi ha cap pla al respecte. 

- A totes i tots els estudiants que ens ho han consultat els hem indicat que, per si fós el 

cas, conserven els documents de viatge (billet d’avió o document de reserva, factura i 

comprovant de pagament si s’ha fet per transferència o targeta, així com la targeta 

d’embarcament). 

- En quant a la suspensió del programa Erasmus+ a Itàlia per decisió individual, no tenim 

constància de cap cas, però a totes i tots els estudiants que ens ho han consultat els hem 
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indicat que els donarem totes les facilitats per poder-se reincorporar al curs acadèmic a 

la Universitat de València. En eixe sentit, la vicerectora d’Estudis i Política Lingüística, 

que ho va comentar el passat dilluns en la reunió de degans i deganes i directora que 

mantinguérem, ja està treballant en un pla contingent des dels serveis d’estudiants i 

relacions internacionals. 

- Pel que fa a les pràctiques a hospitals i centres de salut, informa que en detectar-se el 

primer cas a la província de Castelló, el passat dimecres 26 de febrer de vesprada 

procedírem, acordadament amb la Generalitat Valenciana i la Universitat Jaume I de 

Castelló a la suspensió temporal de les pràctiques en hospitals i centres de salut. 

Aquesta suspensió s’alçà a l’endemà i amb efectes del dia 2 de març, després de la 

necessària reorganització dels hospitals i centres de salut i aplicació dels protocols 

corresponents. En eixe sentit, en diferents centres hospitalaris de València es 

produeixen certs ajustaments que també formen part de l’activitat ordinària de les 

pràctiques, però ara són més visibles en el marc d’aquesta crisi. Són decisions 

d’organització interna, i la Universitat de València sempre atendrà al criteri de les 

autoritats de Salut Pública. 

- En relació a aquest tema, el Comitè d’Emergències es va reunir per abordar aquesta 

situació, ampliant la seua composició amb els degans de les Facultats de Ciències de la 

Salut i els vicerectors i vicerectores amb formació en salut o en epidemiologia. 

- A la Región de Múrcia es va acordar el passat divendres la suspensió de les pràctiques 

en hospitals i centres de salut del seu territori, per un període de tres setmanes, 

subjectes a l’anàlisi posterior. 

- Aquest matí hi ha una reunió a la Conselleria de Sanitat per estudiar la situació. 

Qualsevol decisió será acordada amb les autoritats de la Generalitat Valenciana. 

- En quant a persones de la comunitat universitària contagiades pel COVID-19, hem 

d’informar que tenim coneixement de les mateixes per les pròpies persones que ens ho 

han comunicat, i ho hem contrastat i coordinat amb les autoritats de Salut Pública de la 

Generalitat Valenciana. 

- S’ha treballat coordinadament amb els degans i deganes dels centres afectats, sempre 

tractant de respectar la privacitat de les persones contagiades, seguint les indicacions 

de les autoritats de Salut Pública. 

- Des de la detecció de cada cas, la seua comunicació, moltes vegades per part de les 

persones contagiades, s’ha comunicat a la comunitat universitària de cada Facultat, 

identificant amb la mínima informació possible per traslladar un missatge de calma a la 

comunitat universitària. Això és important d’assenyalar, perquè les autoritats de la 

Generalitat Valenciana no identifiquen persones i casos atenent als drets de les 

persones malaltes, i nosaltres ho hem fet sempre a partir d’una primera informació 

pública de cas proporcionada per cadascuna de les persones contagiades per COVID-19. 

- Aquests contagis s’han produit sempre fora de la Universitat de València. 

- La Universitat no és un focus de transmissió comunitària. 

- Per tant, amb la major discreció i privacitat, informa dels casos declarats que tenim 

coneixement: 

. Un estudiant de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació. 

. Una professora associada de la Facultat de Filologia, Traduccció i Comunicació. 
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. Un professor de la Facultat de Dret. 

Aquesta és tota la informació de què disposem fins el moment, però assenyala que la situació 

es canviant dia rere dia, tal i com es pot seguir a partir dels informes del Ministeri de Sanitat 

relatius a nombre de persones contagiades. 

La rectora afegeix que ahir va ser un dia clau i especial perquè l’escenari a nivell estatal va canviar 

considerablement, identificant-se territoris d’Espanya com zones amb evidència de transmissió 

comunitària, amb mesures com el tancament d’universitats a la Comunidad de Madrid. 

Recorda que estem en contacte amb la Generalitat Valenciana i que aquest escenari no és el que 

s’identifica, a hores d’ara a la Comunitat Valenciana. 

En qualsevol cas, i en relació a l’establient d’un tancament de les nostres activitats, indica que 

estem treballant en diferents escenaris, des d’un manteniment de la docència a través de la 

nostra Aula Virtual, fins la suspensió temporal d’activitat acadèmica. En eixa línea, el tancament 

de les instal·lacions universitàries suposarà el necessari manteniment de les tasques bàsiques 

que permeten i garanteixen els nostres serveis: d’una banda, les comunicacions (servei 

d’informàtica, unitat web i relacions amb els mitjans de comunicación), d’altra els serveis de 

seguretat de les instal·lacions i suport vital dels animalaris i finalment, el funcionament bàsic 

económico-administratiu (que permetria el pagament de les nòmines). 

Respecte d’altres tasques operatives en un escenari de tancament de la Universitat, estarán 

estretament vinculades a les decisions gubernamentals. L’aplicació de mesures de teletreball es 

poden realizar en serveis d’atenció al públic a distància, així com en tramitació d’expedients de 

gestió administrativa en línea. En eixe sentit, hi ha tres restriccions: d’una banda la digitalització, 

que no ha arribat a la seua totalitat en termes d’e-administració, i la que està estretament 

relacionada, que són els procediments segurs en la confidencialitat de documents des de dues 

vessants: a saber, la de protocols jurídics per a garantir la privacitat i confidencialitat en el 

teletreball i la qüestió tecnológica de requeriments de serveis VPN per a un escenari de múltiples 

operacions.  

Eixa és la situació i els diferents escenaris. Estem treballant en els diferents plans contingents 

davant d’escenaris possibles, però és important la prudència i seguir les indicacions de les 

autoritats en cada moment. 

En eixe sentit, hem de fer una crida a la responsabilitat, a la calma en situacions complexes, i a 

confiar en la información veraç, basada en evidències científiques. Som un centre de ciència i 

coneixement, i hem de ser capaços de traslladar a totes les persones que formen la nostra 

comunitat universitària la confiança en els serveis públics de salut, i ho hem de fer com a servei 

públic que genera coneixement també en l’àmbit de les ciències de la salut. 

Sap que és difícil i sap que molts dels membres del consell ho han viscut aquests dies, des de la 

direcció de departaments, deganats i serveis. Per això, agraeix l’important esforç i dedicació dels 

membres del Comitè d’Emergències de la Universitat de València i, especialment, dels degans 

coordinadors de campus, del vicerector d’Economia i Infraestructures i la vicerectora d’Estudis i 

Política Lingüística, del gerent, la vicegerenta de Coordinació de Serveis i econòmica i la Direcció 

del Gabinet de Rectorat i de Comunicació de la Universitat. 
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També agraeix el suport tècnic de la Unitat Web i Marquèting i el de totes les persones que 

donen suport a les consultes dels nostres estudiants, tant al Servei de Relacions Internacionals i 

Cooperació i al Vicerectorat d’Internacionalització i Cooperació com al Gabinet de Rectorat i, en 

cadascun dels centres, al personal de secretaria i de relacions internacionals que reben 

nombroses consultes. 

Consultes lògiques en aquest escenari d’incertesa. La nostra responsabilitat com a treballadors 

i treballadores publiques es donar-los una resposta eficaç en la mesura d’allò possible i desitja 

traslladar també tranquil·litat i confiança en les autoritats competents en Salut Pública i, 

especialment, en el nostre Sistema Públic de Salut. 

S’obre un torn d’intervencions. 

El president de la Junta de PAS intervé pel que fa als serveis relacionats amb la mobilitat dels 

estudiants. Opina que s’hauria d’afavorir el teletreball i proporcionar expendedors 

d’hidroalcohols als treballadors i treballadores. 

Francesc Marí, representant del PAS, indica que la Llei de Procediment Administratiu obliga a 

que les relacions amb els usuaris siguen via telemàtica i així evitar la paralització de la 

Universitat. Opina que no es tracta solament d’aprovar mesures en Mesa Negociadora, sinó que 

cal desenvolupar uns procediments per asegurar el treball i les relacions. No està d’acord amb 

els expendedors perquè opina que no serveixen contra el coronavirus. 

El degà de la Facultat de Fisioteràpia agraeix a la rectora la menció del traspàs de l’administrativa 

del seu centre i també l’exposició que ha fet sobre el coronavirus. Igualment, se suma als 

agraïments al Comitè d’Emergències perquè està fent un treball imprescindible en la comunitat 

universitària. Afegeix que quan aquest Comitè va abordar les segones inundacions, ja tenia 

experiència, però en aquest cas és més difícil treballar perquè la situació és totalment nova. 

Destaca la tasca de la vicegerenta econòmica, i la de Joan Enric Úbeda i també la dels degans de 

la Facultat de Dret i de Filologia, Traducció i Comunicació. 

La rectora indica que s’està treballant en els possibles escenaris, però cal anar pas a pas i confiar 

en les autoritats que ho están fent bé i están donant informació de primera mà. 

 

Punt 3. Elecció, si escau, d’un membre de PAS del Consell de Govern en el Consell Social. 

La rectora presenta l’assumpte i indica que s’han presentat tres membres del PAS del Consell de 

Govern com a candidats: Francisco Tévar, Francesc Marí i Mª Vicenta Alandi. 

S’obre un torn d’intervencions. 

Mª Vicenta Alandi presenta la seua candidatura. Considera que el Consell Social aborda temes 

importants i pot aportar la seua visió, des de la seua trajectòria professional. 

Francisco Tévar indica també que pot aportar la seua experiència a aquest òrgan, encara que 

opina que qualsevol dels candidats és capaç de fer-ho. Afegeix que al Consell Social hi ha tres 

membres nats (la rectora, el gerent i la secretària general) i tres membres que representen a la 

resta de membres del Consell de Govern. Opina que entre els membres del Consell de Direcció 

(85%) i la resta de membres del Consell de Govern (15%) hi ha una distancia i no li sembla bé. 
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Francesc Marí indica que ha sigut una de les persones que ha participat en moments complicats 

de la UV i és membre de la Plataforma per la defensa de la Universitat Pública. 

El degà de la Facultat de Medicina i Odontologia intervé per donar suport a la candidatura de 

Mª Vicenta Aladi. Indica que encara que tots els candidats poden aportar la seua experiencia 

amb satisfacció, dóna suport a la candidatura de Mavi Alandi i afegeix que tant els seus 

predecedors com ell donen fe de la seua capacitat i dedicació. 

Se sotmeten a votació secreta les candidatures. El resultat de la votació és el següent: Mª 

Vicenta Alandia, 32 vots a favor, Francisco Tévar, 9 vots a favor, Francesc Marí, 6 vots a favor i 2 

vots en blanc. 

Per tant, es pren l’acord següent: 

ACGUV 32/2020. “Elegir a la membre del Consell de Govern, en 

representació del personal d’administració i serveis, Mª Vicenta Alandi 

Palanca, per a formar part, com a vocal, del Consell Social.” 

 

Punt 4. Aprovació, si escau, de proposta de renovació o nomenament de representants de la 

UV com a patrons de la Fundació General. 

El vicerector de Cultura i Esport presenta l’assumpte, com a vicepresident de la Fundació 

General. Indica que les persones designades finalitzen el seu primer mandat, però poden 

continuar en un segon mandat. Per tant, proposa la renovació de l’estudiant Guillem Chismol i 

del professor Rafael Crespo. 

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

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

. Guillem Chismol. 40 vots a favor i 9 vots en blanc. 

. Rafael Crespo. 40 vots a favor i 9 vots en blanc. 

Per tant, es pren l’acord següent: 

ACGUV 33/2020. “Proposar al Patronat de la Fundació Generala de la Universitat de 

València el nomenament dels membres de la comunitat universitària Rafael Crespo 

García (PDI) i Guillem Chismol Muñoz Caravaca (estudiant) com a representants de la 

Universitat a la Fundació General.” 

Punt 5. Aprovació, si escau, de l’Oferta de Curs Acadèmic d’estudis de grau i màster 2020-

2021. 

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 el procediment 

que s’ha seguit: els centres remeten les seues propostes d’OCA, que una vegada revisades pel 

Servei de RRHH PDI, són informades per la Comissió de Professorat. Encara que no és preceptiu, 

la proposta d’OCA de titulacions de màsters oficials ha estat també informada per la Comissió 

d’Estudis de Postgrau. Aquests informes són favorables, d’acord amb els criteris aprovats pel 

Consell de Govern. La revisió lingüística de l’OCA es portarà a un proper Consell de Govern. 
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Pel que fa a l’oferta de màster, es proposa l’aprovació condicionada a la revisió del professorat 

adscrit a convenisamb altres Universitats en títols conjunts i del professorat extern. No haurà de 

tornar al Consell de Govern, ja que el Vicerectorat té delegació per fer les modificacions 

posteriors escaients. 

 

S’obre un torn d’intervencions. 

La degana de la Facultat de Química recorda que ha enviat un correu advertint que en 

l’assigantura 3419 sobren quatre grups. El vicerector contesta que revisarà les dades. 

 

El coordinador de l’AGE, Andrés Fernández, indica que respecte dels mapes de titulacions, la 

Conselleria s’ha compromés i el dijous es va sol·licitar que s’incloguen als estudiants en els grups 

d’experts. 

 

Se sotmet a votació la proposta. La votació es fa a mà alçada i per unanimitat (37 vots a favor), 

es prenen els acords següents: 

ACGUV 34/2020. “Aprovar l’Oferta de Curs Acadèmic dels estudis de grau, que 

s’adjunta com a annex, corresponent al curs 2020-2021.” Annex I. 

 

ACGUV 35/2020. “Aprovar l’Oferta de Curs Acadèmic dels estudis de màster, que 

s’adjunta com a annex, corresponent al curs 2020-2021.” Annex II. 

 

Finalment, el vicerector agraeix la col·laboració i el treball a tots els centres i al Servei de 

Recursos Humans PDI. 

Punt 6. Aprovació, si escau, de la distribució de la taxa de reposició d’efectius i de l’Oferta 

Pública d’Ocupació de PDI per a l’any 2020. 

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 per a l’any 

2020, s’oferten 124 places, de les quals 72 corresponen a places de professorat titular 

d’universitat i 52 a places de professorat contractat doctor. Es reserven 19 places per a 

l’estabilització d’investigadors que hagen finalitzat el Programa Ramon i Cajal amb el certificat 

I3. En l’any 2019 es van ofertar 93 places més que enguany, ja que la taxa de reposició va ser 

superior. 

Addicionalment s’inclouen 30 places de catedràtic/a d’universitat pel torn de promoció interna 

que no computen en la taxa de reposició. 

 Es reserven per a persones amb discapacitat dues places de titular d’universitat i una de 

professorat contractat doctor  
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Aquesta oferta ha estat aprovada en Mesa Negociadora i té informe positiu de la Comissió de 

Professorat. Pel que fa al pressupost, es gasta la seua totalitat. Caldrà la autorització de la 

Generalitat Valenciana, prèvia conformitat del Ministeri d’Hisenda. 

S’obre un torn d’intervencions. 

El degà de la Facultat de Medicina i Odontologia agraeix el treball del vicerector però assenyala 

les conseqüències de les decisions d’acreditació que interfereixen en el funcionament. En eixe 

sentit, recorda que els criteris de l’ANECA i la taxa de reposició encara hi són. Desitja que amb 

el canvi de dirección de l’ANECA canvie la situación. 

La rectora indica que ja hi ha prevista una reunió amb la nova directora de l’ANECA per a tractar 

l’acreditació en l’àrea de salut. 

Se sotmet a votació la proposta. La votació es fa a mà alçada i per 45 vots a favor, cap en 

contra i 3 abstencions, es pren l’acord següent: 

ACGUV 36/2020. “Aprovar l’Oferta Pública d’Ocupació de la Universitat de València 

per a l’any 2020 relativa a places dels cossos docents universitaris i de professorat 

contractat doctor i la distribució de la taxa de reposició d’efectius, que s’adjunten 

com a annex.” Annex III. 

Punt 7. Aprovació, si escau, de Criteris per al desenvolupament de la carrera docent del PDI de 

la Universitat de València, aplicables al curs 2020-2021. 

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 els Criteris han 

estat aprovats en Mesa Negociadora i compten amb l’informe favorable de Comissió de 

Professorat. En el cas dels ajudants doctors, tots els acreditats que finalitzen el seu contracte 

fins el 31 de desembre de 2021 han de sol·licitar la seua estabilització. 

S’obre un torn d’intervencions. 

La presidenta del Comitè d’Empresa reconeix l’esforç que s’està fent per portar a terme la 

promoció. 

Se sotmet a votació la proposta. La votació es fa a mà alçada i per unanimitat (41 vots a favor), 

es pren l’acord següent: 

ACGUV 37/2020. “Aprovar els Criteris per al desenvolupament de la carrera docent del 

personal docent i investigador de la Universitat de València, aplicable per al curs 2020-

2021, que s’adjunten com a annex.” Annex IV. 

 

A continuació, es tracten conjuntament els punt 8 i 9 de l’ordre del dia. 

Punt 8. Aprovació, si escau, de l’adscripció a àrees de coneixement de places de professorat TU 

per a l’estabilització d’investigadors i investigadores del Programa Ramon i Cajal amb el certificat 

I3. 

Punt 9. Aprovació, si escau, de convocatòria, perfils i tribunals de places de professorat TU per 

a l’estabilització d’investigadors i investigadores del Programa Ramon i Cajal amb certificat I3 

amb càrrec a l’Oferta Pública d’Ocupació de l’any 2018. 
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El vicerrector d’Ordenació Acadèmica i Professorat presenta l’assumpte i fa referencia a la 

documentació que hi ha en l’Aula Virtual.  

En el punt 8 de l’ordre del dia es proposa l’adscripció de polaces a quatre àrees per a 

l’estabilització d’investigadors que han finalitzat el programa Ramon i Cajal amb el certificat I3, 

i en el punt 9 es plantegen la convocatòria, els perfils i tribunals d’aquestes places. 

S’obre un torn d’intervencions.  

El degà de la Facultat de Magisteri demana que s’allargue la finalització del termini del 4 d’abril, 

per a proposar les comissions de selección de professorat temporal, fins al 9 d’abril.  El vicerector 

li contesta afirmativament. 

Se sotmeten a votació conjunta el dos punts de l’ordre del dia. La votació es fa a mà alçada i 45 

vots a favor, cap en contra i 3 abstencions, es prenen els acords següents: 

ACGUV 38/2020. “Aprovar l’ascripció a àrees de coneixement de les places de 

professorat de titular d’universitat, que s’adjunta com a annex, per a l’estabilització 

d’investigadors i investigadores del programa Ramon i Cajal amb certificat I3.” Annex 

V. 

ACGUV 39/2020. “Aprovar la convocatoria i informar favorablement sobre els perfils i 

tribunals de les places de professorat titular d’universitat, que s’adjunten com a 

annex, per a l’estabilització d’investigadors i investigadores del programa Ramon i 

Cajal amb certificat I3 amb càrrec a l’Oferta Pública d’Ocupació de l’any 2018” Annex 

VI. 

Punt 10. Aprovació, si escau, de la convocatòria per a sol·licitar l’assignació de la retribució 

addicional del professorat regulada en el Decret 174/2002, de 15 d’octubre del Govern Valencià 

(complement autonòmic 2020) 

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 es tracta 

d’aprovar la resolució per la qual es fa pública la convocatòria de sol·licituds d’aquestes 

retribucions, corresponent a l’anualitat de 2020. 

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

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

ACGUV 40/2020. “Aprovar la convocatòria per a sol·licitar l’assignació de la retribució 

addicional, regulada en el decret 174/2002 de 15 d’octubre del Govern Valencià 

(complement autonòmic 2020), d’acord amb la resolució que s’adjunta com a annex.” 

Annex VII. 

Punt 10 bis. Concessió, si escau, de venia docendi per a centres adscrits. 

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. Es tracta de dues 

sol·licituds informades favorablement pels departaments corresponents.  

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

Per assentiment dels membres del consell, es pren l’acord següent: 
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ACGUV 41/2020. “Concedir venia docendi al professorat que tot seguit s’esmenta, per 

a impartir docència als centres adscrits durant el curs acadèmic 2019-2020: 

Professorat Centre Asignatura 

José María Escalante 
Fernández 

EDEM Escuela de 
Empresarios 

Matemàtiques II (GA i GB) 

Raquel Morcillo Parra Florida Universitària . Innovació Docent i Iniciació 
a la Inv. Educativa (Màster 
en Professorat de 
Secundària) 
. TFM (Màster de 
Professorat en Secundària) 
. Pràcticum (Màster en 
Professorat en Secundària”. 

 

Punt 11. Aprovació, si escau, de l’oferta de títols propis 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, passant a comentar el 

document resum de l’oferta.  

Informa que s’han presentat 263 propostes de títols que la Comissió d’Estudis de Postgrau ha 

analitzat. Les subcomissions van valorar com a no favorables 6 cursos que en el resum están 

subratllats en roig. Altres cursos es van valorar favorablement amb canvis que la direcció ha 

subsanat (subratllats en verdi en 3 casos no ha atès aquestes subsanacions i es proposa la no 

aprovació (subratllats en taronja). A més a més, hi ha 4 títols d’edicions anteriors que no 

s’impartiràn perquè no s’han impartit durant dos cursos (subratllats en morat). Finalment els 

subratllats en groc són els títols retirats per la direcció. En total són 17 títols els títols retirats o 

no informats favorablement. Per tant, 246 s’han informat favorablement, dels quals hi ha alguns 

subratllats en blau, condicionats a què si no es complira la matrícula es retirarien. 

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 (47 vots a favor), 

es pren l’acord següent: 

ACGUV 42/2020. “Aprovar l’oferta de títols propis de la Universitat de València per al 

curs acadèmic 2020-2021, d’acord amb la proposta que s’adjunta com a annex, 

condicionada la seua implantació a la matrícula.” Annex VIII. 

Punt 12. Autorització, si escau, per a la signatura de convenis de col·laboració. 

El vicerector de Cultura i Esport, el vicerector d’Internacionalització i Cooperació, la vicerectora 

d’Innovació i Transferència, la vicerectora d’Ocupació i Programes Formatius i el gerent 

presenten les propostes de convenis corresponents a la seua área de treball i 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 preñen els acords següents: 
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ACGUV 43/2020. “Aprovar, per a la seua subscripció, el conveni marc de col·laboració 

entre la Universitat de València. Estudi General i el Museu de Ciències Naturals “El 

Carme” d’Onda, el text del qual s’adjunta com a annex.” Annex IX. 

ACGUV 44/2020. “Aprovar, per a la seua subscripció, el conveni entre les Universitats 

Públiques de la Comunitat Valenciana per a la constitució del Consorci de Biblioteques 

Universitàries (BUVAL), el text del qual s’adjunta com a annex.” Annex X. 

ACGUV 45/2020. “Aprovar, per a la seua subscripció, el conveni marc entre la 

Universitat de València. Estudi General i Komos Compañía Teatral (Asociación Cultural 

y Educativa), el text del qual s’adjunta com a annex.” Annex XI. 

ACGUV 46/2020. “Aprovar, per a la seua subscripció el conveni marc de col·laboració 

interinstitucional entre la Universidad Central de Ecuador i la Universitat de València. 

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

ACGUV 47/2020. “Aprovar, per a la seua subscripció, el conveni marc de cooperación 

entre la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua. Managua (UNAM-MANAGUA) 

i la Universitat de València. Estudi General, el text del qual s’adjunta com a annex.” 

Annex XIII. 

ACGUV 48/2020. “Aprovar, per a la seua subscripció, el conveni entre la Universidad 

del Rio (Ecuador) i la Universitat de València. Estudi General, el text del qual s’adjunta 

com a annex.” Annex XIV. 

ACGUV 49/2020. “Aprovar, per a la seua subscripció, el conveni entre la Universidad 

de Antofagasta (Xile) i la Universitat de València. Estudi General, el text del qual 

s’adjunta com a annex.” Annex XV. 

ACGUV 50/2020. “Aprovar, per a la seua subscripció, el conveni entre la Universidad 

de Cabo Verde i la Universitat de València. Estudi General, el text del qual s’adjunta 

com a annex.” Annex XVI. 

ACGUV 51/2020. “Aprovar, per a la seua subscripció, el conveni entre la University of 

Warmia and Mazury i Olsztyn (Polonia) i la Universitat de València. Estudi General, el 

text del qual s’adjunta com a annex.” Annex XVII. 

ACGUV 52/2020. “Aprovar, per a la seua subscripció, el convni entre la Universidad 

Nacional de Tecnología e Investigación MISIS (Rússia) i la Universitat de València. 

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

ACGUV 53/2020. “Aprovar, per a la seua subscripció, el conveni entre la Academia 

Rusa de Comercio Exterior del Ministerio de Desarrollo Económico de la Federació de 

Rusia i la Universitat de València. Estudi General, el text del qual s’adjunta com a 

annex.” Annex XIX. 

ACGUV 54/2020. “Aprovar, per a la seua subscripció, el conveni entre la Universidad 

Estatal de Tomsk (Rússia) i la Universitat de València. Estudi General, el text del qual 

s’adjunta com a annex.” Annex XX. 
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ACGUV 55/2020. “Aprovar, per a la seua subscripció, el conveni marc entre la 

Universitat de València. Estudi General i l’Organización Nacional de Ciegos Españoles 

(ONCE), el text del qual s’adjunta com a annex.” Annex XXI. 

ACGUV 56/2020. “Aprovar, per a la seua subscripció el conveni entre la Universitat de 

València. Estudi General i el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, per a la 

realització de practiques formatives en el Museu, el text del qual s’adjunta com a 

annex”. Annex XXII. 

ACGUV 57/2020. “Aprovar, per a la seua subscripció, el conveni de reciprocitat entre 

les Universitats Públiques de la Comunitat Valenciana, per a la percepció del 

complement de carrera administrativa, el text del qual s’adjunta com a annex.” Annex 

XXIII. 

Punt 13. Autorització, si escau, per a la contractació d’obres de rehabilitació de l’edifici del 

Col·legi Mayor Lluis Vives de la UV. 

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. Afegeix que procedeix la licitació de 

l’obra per un import de 16.679.031.01€. 

S’obre un torn d’intervencions. 

El coordinador de l’AGE pregunta quin seria el període de licitació de l’obra. El vicerector 

contesta que primer s’ha d’adjudicar i, potser, hi haja algun recurs. S’estima un termini de 18 

mesos. L’adjudicació podría ser durant l’estiu d’enguany, sempre que tots els terminis es 

complisquen. 

Se sotmet a votació la proposta. La votació es fa a mà alçada i per unanimitat (48 vots a favor), 

es pren l’acord següent: 

ACGUV 58/2020. “Autoritzar la contractació de les obres de rehabilitació de l’edifici 

del Col·legi Major Lluís Vives de la Universitat de València, per un import estimat de 

16.679.031.01€ (IVA exclòs), l’expedient del qual s’adjunta com a annex.” Annex XXIV. 

Punt 13bis. Aprovació, si escau, de modificació del Servei d’Extensió Universitària i del Servei 

d’Educació Física. 

El vicerector de Cultura i Esport presenta l’assumpte i fa referència a la documentació que hi ha 

en l’Aula Virtual de la Universitat de València. Indica que, en el cas de la modificació del Servei 

d’Educació Física i Esports, la proposta és exclusivament de canvi de denominació i passaria a 

ser Servei d’Esports. 

En el cas del Servei d’Extensió Universitària la proposta de modificació té major calat, perquè a 

més de modificar la denominació del Servei, es proposa la integració en el Servei tant del servei 

actual com de la Unitat de Suport al Vicerectorat en l’àrea de cultura. S’anomenaria Servei de 

Cultura Universitària i suposarà la integració de tota l’estructura de treball en l’àrea de cultura 

universitària. La normativa aplicable és l’article 72.3 dels Estatuts. Aquesta proposta té una 

justificació histórica, normativa i funcional. En els anys 80 es va crear, per primera vegada, un 

Vicerectorat en l’àmbit de la cultura, el Vicerectorat d’Extensió Universitària. Desprès es creà el 

Servei d’Extensió Universitària i es va mantenir fins a l’any 1994 que es va crear al Vicerectorat 
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de Cultura. En el curs 1998-1999 es va produir la divisió: Vicerectorat de Cultura i Vicerectorat 

d’Extensió Universitària.  

Extensió Universitària es dedicava a la Nau Gran i a la lliure elecció dels anys 90, En conseqüència 

havia dos Vicerectorats amb tasques relacionades amb l’àmbit de l’extensió universitària i de la 

cultura.  

Opina que serà més funcional i millor a nivell organitzatiu el fet d’integrar-los en un únic servei 

que s’anomenarà Servei de Cultura Universitària. Tant la LRU com la LOMLOU parlen de cultura 

universitària i estableixen una sèrie de carácterístiques. Aquesta proposta permetrà integrar 

totes les activitats des de les dues àrees que ara són diferents organitzativament. 

S’obre un tor d’intervencions. 

Francisco Tévar intervé pel que fa a la proposta de modificació de l’actual Servei d’Extensió 

Universitària que passaria a denominar-se Servei de Cultura Universitària. Opina que sorgeix de 

dos serveis que fins ara han funcionat bé. Pregunta si aquest canvi parteix d’algun estudi que 

faça preveure el bon funcionamient i amb quines dades quantitatives es compta per a crear-lo. 

El vicerector de Cultura i Esports indica que en aquests moments no hi ha dos serveis, el que hi 

ha és un Servei d’Extensió Universitària que, una vegada finalitzada la lliure elecció, en aquesta 

área no té treball. D’altra banda, el volum de treball en l’àrea de cultura és major que el 

d’extensió universitària. Afegeix que, per raons d’estructura de personal, dels Estatuts i de les 

tasques que desenvolupa, el benefici dels canvis proposats será positiu. Opina que és el moment 

de tornar a unir-los. 

Se sotmet a votació la proposta. La votació es fa a mà alçada i per 45 vots a favor, 1 en contra i 

cap abstencions, es pren l’acord següent: 

ACGUV 59/2020. “Aprovar el canvi de denominació dels Serveis següents: 

. L’actual Servei d’Educació Física i Esports passa a denominar-se “Servei 

d’Esports”. 

. El Servei d’Extensió Universitària passa a denominar-se “Servei de Cultura 

Universitària” integrat per l’actual Servei d’Extensió Universitària i la Unitat de Suport 

del Vicerectora de Cultura i Esports.” 

Punt 14. Aprovació, si escau, de proposta de modificació de RLT 1/2020 de PAS de la Universitat 

de València. 

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 hi ha dos blocs de modificacions de RLT. En el primer bloc es 

refereix a la creació dels caps del Servei d’Esports i de Cultura Universitària; l’actual Servei 

d’Investigació, Transferència i Innovació es divideix en dos: Servei d’Innovació i Transferència i 

Servei de Gestió d’Investigació. Es recupera l’OTRI i la creació de la Unitat d’Emprenedoria. En 

el segon bloc s’adcriuen els llocs de treball. 

Així mateix proposa la modificació dels llocs de treball dels administradors/es de centres, 

establerts en 3 agrupacions de centres. 

S’obre un torn d’intervencions. 
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El degà de la Facultat de Ciències Socials llegeix un escrit dels administradors/es de centres que 

sol·liciten l’equivalència dels seus llocs de treball amb la mateixa classificació. 

Francisco Tévar indica que troba a faltar una quantificació a l’hora d’estructurar, troba a faltar 

més dades. Veu bones intencions però opina que perquè hi haja eficàcia cal tenir més dades. 

Afegeix que, abans d’aquesta proposta, ja hi havia administradors amb una millor classificació i 

ara en será un poc més. A més, están els administradors de segona i els de tercera. Cal tenir en 

compte que els centres més grans també tenen més dotació econòmica i més recursos. Opina 

que, sent bona la intenció, el resultat no és adequat i demana que es reconsidere. 

Francesc Marí discrepa de la intervenció anterior. Indica que aquesta qüestió s’ha tractat moltes 

vegades en Mesa Negociadora. Opina que parlar d’administradors de primera, de segona i de 

tercera és desafortunat i que no és el lloc adequat per tractar aquest assumpte. En la RLT totes 

les places no tenen la mateixa descripció, encara que tinguen la mateixa categoría. Tenim 

centres que són més grans que universitats senceres, la qual cosa suposa una major 

responsabilitat. Opina que la proposta està justificada. 

La degana de la Facultat de Química prega a la rectora que retire la classificació dels 

administradors de la votació d’aques punt. Opina que no és bo que aquest col·lectiu estiga 

descontenti proposa que es parle amb les persones implicades, ja que la decisió correspon al 

Consell de Govern. Finalment, proposa que es retire per evitar malestar. 

El degà de la Facultat d’Economia felicita al gerent per portar a terme aquesta iniciativa. Indica 

que els centres són asimètrics i no són tots iguals, encara que compten amb més personal. La 

ratio és de 190 estudiants per persona en lloc de 10 per persona en altres centres. Opina que la 

igualtat no implica uniformitat. 

El degà de la Facultat de Magisteri indica que fa un temps que va tenir l’honor de ser director de 

l’Escola de Magisteri i, aleshores, estava infradotada en personal i per sota de les categories 

requerides. Sols es va posar a nivell quan es tingueren en compte els indicadors. Per tant, opina 

que els indicadors cal usar-los. 

Mª Vicenta Alandi dóna suport a la intervenció de Francesc Marí. Afegeix que, quan es modifica 

la RLT es negocia amb el col·lectiu afectat. 

Francisco Tévar indica que hi ha indicadors que es fèren per a valorar una carta de treball però 

no recullen tots els aspectes que hi ha. No és el mateix recollir valors absoluts que relatius. Que 

aquest assumpte compte amb el vistiplau de la Mesa Negociadora no li impedeix manifestar la 

seua opinió al respecte.  

La degana de la Facultat de Química insisteix en la seua petició. Afegeix que no s’ha contactat 

amb les persones implicades. Voldria saber si aquest criteri es va emprar amb la resta de plantilla 

de PAS. 

Francesc Marí indica que els sindicats representen a tota la plantilla i no s’ha de qüestionar 

perquè es podría plantejar un problema democràtic. Tres seccions sindicals han votat a favor 

d’aquest assumpte. 

El degà de la Facultat de Física demana la retirada del tema, ja que no sap quins indicadors s’han 

utilitzat. Opina que els indicadors serveixen per a calibrar la plantilla, no per a premiar-la. 
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Sent les 12 h., la rectora interromp la sessió per demanar cinc minuts de silenci per l’assassinat 

de dues dones. 

A les 12,05 h. continua la sessió. 

El degà de la Facultat de Fisioteràpia opina que en cap moment es perjudica als administradors 

dels altres centres. D’altra part, indica que hi ha administradors que no podran mantenir el lloc 

de treball per no tenir el nivell acadèmic que es requereix i, això s’hauria de valorar. Afegeix que 

la modificació que es proposa és un model paulatí per tal de millorar als treballadors i 

treballadores. Si s’aprova alguns administradors estarán molestos i si no s’aprova ho estaran 

altres. 

El professor Salvador Castro opina que si es retira l’assumpte no guanya ningú. Anuncia el seu 

vot a favor i recorda que ací s’han aprovat retribucions per càrrec acadèmic que també marquen 

diferències. 

La Dra. Amparo Cervera, directora de l’Institut Universitari d’Economia Internacional, com a 

representant dels instituts universitaris, pregunta si aquesta proposta inclou als instituts 

universitaris. 

El gerent contesta que la proposta va referida a centres, no a instituts universitaris. Opina que 

és una proposta responsable, que compta amb el suport del 78% de la representació sindical i 

comporta 140 llocs de treball. És una proposta positiva i dinámica, encara que sempre pot ser 

millorable. 

La rectora manté el punt i la votació, tenint en compte la intervenció del gerent, que l’assumpte 

s’ha negociat, que entrem en un procès per millorar als treballadors i treballadores i que la Mesa 

Negociadora ho ha aprovat amb el 78% de representació sindical, que són els interlocutors vàlids 

dels treballadors. Afegeix que el procediment seguit ha sigut el correcte i proposa la votació de 

tota la modificació, tret del punt 2.8 i 5.2 que han tingut més debat. 

El president de la Junta de PAS opina que no es poden votar separadament aquests punts perquè 

en Mesa Negociadora es va votar tot junt. 

El vicerrector d’Ordenació Acadèmica i Professorat opina, però, que es pot fer votació separada, 

ja que es va votar per blocs. 

Francisco Tévar puntualitza que solament ha observat la falta d’estudi científic. 

La rectora finalment, davant les intervecions dels membres del Consell, proposa votació 

conjunta de tots els punts de la proposta. La votació es va a mà alçada i per 37 vots a favor, 3 en 

contra i 5 abstencions, es pren l’acord següent: 

ACGUV 60/2020. “Aprovar la proposta de modificació de la Relació de Llocs de Treball 

del PAS de la Universitat de València 1/2020, que s’adjunta com a annex.” Annex XXV. 

Punt 15. Torn obert de parules. 

La rectora cedeix la paraula el vicerector d’Economia i Infraestructures perquè informe sobre les 

conclusions de la reunió amb Conselleria de Sanitat, respecte al COVID 19. 

El vicerector d’Economia i Infraestructures indica que va ser una reunió informativa, on es va 

confirmar que no tenen instruccions per a suspendre les pràctiques dels estudiants en ciències 
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de la salut. Pel que fa al protocol específic de contingències en les universitats, s’està treballant. 

En cas que hi haguera suspensió d’aquestes pràctiques, s’hi va demanar que es compte amb els 

estudiants per evitar problemas en els corresponents períodes. També s’hi va preguntar si hi 

haurà algún interlocutor. Aquestes preguntes no hi tingueren resposta, però es van 

comprometre a donar-la. 

El degà de la Facultat de Fisioteràpia indica que hi ha alguns hospitals que han tancat i pregunta 

quina és la situación al seu voltant. 

El vicerrector contesta que la Conselleria de Sanitat està fent gestions internes i farà els ajustos 

on siga necessari.  

La presidenta del Comitè d’Empresa demana i exigeix al Consell de Govern que es considere la 

modificació de l’acord del consell de govern 127/2012 de pròrroga de contractació de 

professorat associat. Proposa la creació d’un Comitè d’Arbitratge amb presència de 

representació de treballadors/es, que es tinga en compte el que va ocòrrer l’any passat i demana 

que les votacions en consells de departament siguen més transparents. 

El degà de la Facultat de Medicina i Odontologia intervé per donar informació addicional sobre 

el COVID 19. Indica que, en la darrera setmana, en alguns serveis com urgències o neumología, 

s’ha demanat no fer les pràctiques per motius diversos. Des de la Conselleria s’ha demanat que 

les decisions siguen uniformes en tots els hospitals. Pel que fa a les repercusions de no assistir a 

les pràctiques, recomana prudència i afegeix que el tema es tractarà de forma excepcional. 

Agraeix la tasca del grup d’hospitals. Opina que es produeixen situacions noves i, de vegades, 

les respostes no són clares, però a mesura que es produesquen més situacions, les respostes 

serán més uniformes. Indica que quan hi ha casos positius en COVID 19, es comunica a la 

Conselleria. 

El Sr. Manuel González, representant d’estudiants, demana que es tinga en compte als 

estudiants a l’hora de prendre decisions i que els criteris respecte a les pràctiques en hospitals 

siguen els mateixos. 

El coordinador de l’AGE indica que el càrrec de coordinador no té el mateix reconeixement que 

en altres universitats. No veu coordinació entre els òrgans de govern. Prega que es prenga 

seriosament la representació estudiantil. Es queixa de que se li fa més cas en la Conselleria que 

en la seua Universitat i se sent ofès. 

El profesor José Manuel Almerich indica que la Fundació Lluís Alcanyís té sis clíniques que están 

funcionant normalment i no tenen desproveïment. 

La degana de la Facultat de Química indica que ja s’han anul·lat algunes visites a empreses.  

I com que no hi ha més assumptes que tractar, es clou la sessió a les 12,40 hores, de la qual cosa, 

com a secretària general, estenc aquesta acta. 

Vist i plau 

La rectora, 

 

María Vicenta Mestre Escrivá  


