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LlCONSELL DE GOVERN 

 

A la ciutat de València, el dia 3 d’abril de 2020, a les 11 hores, sota la presidència 

de la rectora, María Vicenta Mestre Escrivá, queda constituït en sessió 

extraordinària i a distància el Consell de Govern de la Universitat de València 

amb la presència telemàtica dels membres del consell, donat l’estat d’alarma 

sanitària pel COVID-19 en què es troba el país des del 13 de març de 2020. 

 

 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 

Degà Fac. Ciències Matemàtiques: 

Juan Luis Monterde García-Pozuelo 

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 
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PDI Fac. Medicina i Odontologia: José 

Manuel Almerich Silla 

PDI Fac. C. Socials: María José Aradilla 

Marqués 

PDI Fac. Psicologia: Pedro Rafael Gil-

Monte 

PDI Fac. Economia: Salvador Castro 

Mafé 

PDI ETSE: Pedro Morillo Tena 

PDI Fac. Química: Luis Enrique 

Ochando Gómez 

PDI Fac. Filosofia i Ciències de 

l’Educació: María Natividad Orellana 

Alonso 

PDI Fac. Farmàcia: Hortensia Rico Vidal 

PDI Fac. Dret: Jesús Olavarría Iglesia 

PDI Fac. Química: Carlos Vila Descals 

Estudiant Fac. CC. Matemàtiques: 

Marcos Durá Gimeno 

Estudiant Fac. Ciències Socials: Jaume 

Gavilà Torres 

Estudiant Fac. Filologia, Traducció i 

Comunicació: Berta Serra Gómez 

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 

 

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

 

El motiu d’aquesta convocatòria és sotmetre a votació, mitjançant correu 

electrònic, el punt únic del següent 

ORDRE DEL DIA 

Punt únic. Ratificació, si escau, de la Resolució del Rectorat de 27 de març de 

2020 sobre mesures extraordinàries referides a la realització de les reunions 

d’òrgans col·legiats a distància, 

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

 

amb les indicacions, que tot seguit s’esmenten, per al desenvolupament de la 

sessió ressenyades a la convocatòria: 

“Es contestarà per correu electrònic, adreçat a secretaria.general@uv.es en el 
sentit de cadascú dels participants en la sessió a distància del Consell, que podrà 
ser: 

SI/ A Favor 

NO/ En contra 

mailto:secretaria.general@uv.es
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Abstenció 

La resposta per correu, necessàriament, ha de produir-se entre l’hora d’inici, a 
les 11 hores i la finalització, a les 12 hores. 

Finalitzada la votació, es farà el recompte i el seu resultat es comunicarà a tots 
els membres del Consell de Govern.” 

 

Punt únic. Ratificació, si escau, de la Resolució del Rectorat de 27 de març de 

2020 sobre mesures extraordinàries referides a la realització de les reunions 

d’òrgans col·legiats a distància. 

 

A efectes de facilitar el sentit del vot d’aquest punt únic de l’ordre del dia es va 

obrir el termini, per a poder emetre opinions o debatre sobre la qüestió mitjançant 

correu electrònic, el dimarts 31 de març des de les 9 del matí fins les 18 hores. 

El dijous, 2 d’abril, la senyora Rectora va fer la valoració a les consideracions 

efectuades. 

 

Pel que fa a les intervencions, Francesc Marí ha lliurat un correu electrònic, amb 

les seues opinions, el contingut del qual és el següent:  

“Bon dia, soc Francesc Marí, claustral PAS: 

Ja sé que el pròxim Consell de Govern té un únic punt del dia, però m'agradaria 
que la rectora informara sobre els següents aspectes: 

a) la situació de les pràctiques de l'estudiantat en les empreses 

b) què passa amb el desenvolupament i la defensa dels treballs de final de grau 
o màster? 

c) situació en què es troben els nostres estudiants del programa Erasmus (està 
clar que queden suspeses les beques però, poden continuar telemàticament?, 
què passa amb els crèdits que necessiten?) 

Moltes gràcies.” 
 

Igualment Gabriel Aparicio, representant del PAS, ens ha lliurat un correu 

electrònic amb el contingut següent: 

“Hola a tothom, 
 
Sóc membre del PAS, concretament adscrit al Servei d’Informàtica. 
 
El punt em genera un dubte i un comentari.  
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El dubte és de caire tècnic. La potestat per a permetre realitzar reunions 
telemàtiques en el Consell de Govern la té el Consell de Govern o la rectora? Si 
és la rectora, entenc que la ratificació és un simple gest (fer partícep al Consell 
de Govern), però si potestat és del Consell de Govern, no hauria de ser un 
Consell de Govern presencial l’únic plenament facultat per a aprovar-ho (o 
ratificar-ho)? 
 
El comentari va en la línia d’aprofitar la desgraciada situació i prendre nota de la  
importància de tres aspectes vitals per a la universitat dels nous temps que 
venen: 
* Aposta decidida per l’administració electrònica. No només és una “facilitat” per 
al ciutadà sinó una obligació normativa i una necessitat social. Quant més 
preparats estem, menys impacte tindran situacions com l’actual. No és cap retret 
sinó una reflexió que hem de fer. Caldran segurament més recursos informàtics, 
a nivell tècnic i de seguretat. 
* Regular el teletreball, entenent que en combinació amb el punt anterior (el ple  
desplegament de l’administració electrònica) ha de permetre estar preparats per 
a treballar amb el màxim de productivitat en temps de necessitat (com ara una 
emergència com l’actual) i també com a mesura que ajude a conciliar la vida 
familiar i la laboral quan desaparega l’emergència i a reduir un excés de 
desplaçaments (i el consegüent impacte en el medi ambient i en la seguretat 
d’aquell que es trasllada). 
* Aprofundir en la participació i votació telemàtica, amb garanties de seguretat i  
protecció del vot secret. Si tenim garanties, el funcionament telemàtic de 
votacions i reunions d’òrgans col·legiats no s’hauria de limitar a situacions 
d’emergència o a unes eleccions concretes (com les d’estudiants a claustre, si 
no vaig errat). 
 
Per finalitzar, vull desitjar-vos a tots els membres del Consell de Govern que us 
trobeu bé a tots els nivells (salut física i mental), així com les respectives famílies 
i la resta de la comunitat universitària. Espere prompte veure-vos a tots en 
persona. 
 
Una forta abraçada,” 
 

La valoració de la rectora a aquestes qüestions es va lliurar als membres del 

consell el dijous, 2 d’abril, la transcripció de la qual és la següent:: 

“Bon dia a totes i tots: 

Abans de fer una valoració conjunta dels comentaris que heu fet arribar pel que 

fa a la qüestió de la ratificació de la Resolució dictada el 27 de març de 2020, 

vull agrair-vos tot el vostre esforç en aquests moments difícils. Totes i tots, amb 

valentia i col·laboració, eixirem d’aquesta situació de pandèmia en què ens 

trobem. Les persones que formem la Universitat de València, més de cinc 

vegades centenària, estem lluitant dia a dia per tal d’aconseguir que la gestió 

universitària es mantinga, que l’estudiantat no es veja perjudicat en l’adquisició 

de les competències pròpies de cadascuna de les titulacions i en el seu accés al 

món professional, que la nostra investigació continue essent referent 
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internacional al servei de la societat, a l’igual que la nostra capacitat creativa i 

innovadora. 

En aquest sentit, la comunitat universitària pot consultar els plans de continuïtat 

docent, investigador i de gestió de la Universitat de València i el referit a 

l’estudiantat, recollits en la pàgina web i que contemplen les situacions sobre les 

quals Francesc Marí ha demanat en el seu comentari que es proporcione 

informació en el Consell de Govern. Aquests plans són dinàmics i es van 

adaptant progressivament als canvis en la situació que s’estan produint. 

Vull agrair els comentaris de Gabriel Aparicio, referits a la votació del divendres 

en la reunió a distància convocada del Consell de Govern, i vull aclarir que es 

tracta d’una mesura extraordinària que sols serà aplicable mentre es mantinga 

l’estat d’alarma o la impossibilitat de reunir-nos presencialment, d’acord amb les 

recomanacions de les autoritats sanitàries, com s’afirma en el preàmbul de la 

Resolució que es presenta per a ser ratificada. He de dir també que estem 

treballant per a disposar com abans de les solucions tecnològiques que 

garantisquen amb absoluta fiabilitat la confidencialitat del vot secret, en els casos 

que fóra necessari, i que el seu ús siga senzill i assequible per a tots els membres 

d’òrgans col·legiats que s’hagen de reunir a distància. 

La Resolució està aprovada per mi provisionalment i ja està en vigor, acollint-se 

a la previsió de l’article 94.2 dels nostres Estatuts per a casos d’urgència. Això 

és el que ha permès convocar aquest Consell de Govern a distància, ja que el 

mateix article indica que les disposicions provisionals adoptades pel Rector o 

Rectora han de ser ratificades posteriorment per l’òrgan competent, però 

mentrestant estan en vigor. 

Ens trobem en una etapa difícil però estem posant la nostra capacitat tecnològica 

al servei de tota la comunitat universitària, i hem d’avançar i millorar en aquesta 

línia. No ens podem aturar, hem de continuar amb la nostra tasca de la millor 

forma possible. Per això us demane el vostre vot favorable a la Resolució que es 

presenta. De no ser així, ens trobarem en una greu situació de dificultat i 

incertesa, ja que la gestió universitària interna no podrà continuar, perjudicant a 

la comunitat universitària, a la Universitat de València, hipotecant el proper curs 

acadèmic i la finalització de l’actual. 

Moltes gràcies per la vostra comprensió i suport, pel vostre compromís i 

dedicació. Sabeu que compteu amb mi, que estic a la vostra disposició, com 

també jo sé que puc comptar amb la vostra col·laboració en aquest temps tan 

complicat i excepcional.” 

Sent les 11 hores comença la votació i es dóna per finalitzada a les 12 hores. 

Realitzat l’escrutini s’obtè el resultat següent: 49 vots a favor, 1 abstenció i 1 vot 

nul, del qual es dóna trasllat als membres del consell per correu electrònic. 

Per tant, es pren l’acord següent: 
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ACGUV 61/2020. “Ratificar la Resolució del Rectorat de 27 de març 

de 2020, sobre mesures extraordinàries referides a la realització de 

les reunions d’òrgans col·legiats a distancia, que s’adjunta com a 

annex.” Annex I. 

 

I com no hi ha més assumptes que tractar es clou la sessió a les 12’20 h. de la 

qual cosa, com a secretària general, estenc aquesta acta. 

 

Vist i plau 

La rectora, 

 

 

 

Maria Vicenta Mestre Escrivá 


