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CONSELL DE GOVERN 

 

A la ciutat de València, el dia 12 de maig de 2020, a les 10 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 la 

pròrroga de l’estat d’alarma sanitària pel COVID-19 en què es troba el país. 

 

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 

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. 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 

PDI Fac. Medicina i Odontologia: José 

Manuel Almerich Silla 
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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 Ten 

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 

PDI Fac. Magisteri: Luis Sebastián 

Villacañas de Castro 

Personal investigador en formació: 

Víctor Bethencourt Rodríguez 

Estudiant Fac. CC. Matemàtiques: 

Marcos Durá Gimeno 

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 

 

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

 

 

Per a tractar els punts del següent: 

 

ORDRE DEL DIA 

 

1. Aprovació, si escau, de la confirmació, transformació o amortització de 

places vacants (revisió de plantilla). 

2. Aprovació, si escau, de la dotació de places de professorat ajudant doctor. 

3. Aprovació, si escau, dels “Criteris per a atendre situacions conjunturals de 

plantilla durant el curs 2020/2021. Criteris de reducció de la docència.  

4. Aprovació, si escau, de les modificacions dels barems per a la 

contractació de professorat de la Facultat de Ciències Biològiques i 

correcció d’errades del barem per a la contractació de professorat associat 

de la Facultat de Ciències Matemàtiques. 

5. Aprovació, si escau de sol·licitud de pròrroga de comissió de serveis per 

al curs 2020/2021. 

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

sessió ressenyades a la convocatòria: 

 

“S’enviarà per correu electrònic, adreçat a secretaria.general@uv.es el sentit del 
vot als punts corresponents de l’ordre del dia per cadascú dels participants, en 
la sessió a distància del Consell, que podrà ser: 

SI/ A Favor 

NO/ En contra 

Abstenció 

La votació per correu, necessàriament, ha de produir-se entre l’hora d’inici, a les 
10 hores i la finalització, a les 12 hores. Finalitzada la votació dels punts, es farà 
el recompte i el seu resultat es comunicarà a tots els membres del Consell de 
Govern.” 

 

A efectes de facilitar el sentit del vot d’aquests punts, es va obrir un termini per a 

poder emetre opinions o debatre sobre la qüestió des de les 10 h. del dimecres 

6 de maig, fins a les 14 h. del divendres 8 de maig, contestant al correu de la 

convocatòria per a poder distribuir-lo a tots els membres del Consell. El dilluns,11 

de maig, la senyora Rectora va fer la valoració a les consideracions efectuades. 

Les consideracions i opinions lliurades, per correu electrònic, pels membres del 

consell, i referides a la documentació que hi és a l’Aula Virtual de la Universitat 

de València,  han estat les següents: 

Per part de la directora de l’institut Universitari d’Economia Internacional, Amparo 

Cervera: 

 

“Hola buenas tardes, 
     
Como representante de los Institutos y Eris de la Universitat de València planteo 
una cuestión que me han manifestado diversos directores y directoras: 
     
 
En el P3 sobre "Criteris per atendre situacions conjunturals de plantilla durant el 
curs 2020/2021. Criteris de reducció de la docència", ¿se considerarán los 
sexenios de transferencia en dicho cómputo?. Punto 3.2.a 
 
Saludos cordiales y salud para todos y todas,” 
 

Per part de Francisco Ròdenas, director del departament de Treballa Social 

mailto:secretaria.general@uv.es
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“Como representante de los departamentos del Campus de Tarongers te hago 
llegar dos cuestiones que me han remitido desde varios departamentos para que 
la Rectora pueda responder a las mismas en sus valoraciones previas al Consejo 
de Gobierno extraordinario a distancia del próximo 12 de mayo. 
 
- La primera cuestión está vinculada con las adendas a las guías docentes que 
se realizaron desde las coordinaciones de las asignaturas y que fueron 
aprobadas en las correspondientes CATs, y el documento aprobado por el 
Consejo de Gobierno el 28 de abril  
“CRITERIS ACADÈMICS D’ADAPTACIÓ DEL FORMAT PRESENCIAL AL 
FORMAT NO PRESENCIAL DE LA DOCÈNCIA I L’AVALUACIÓ EN LA 
UNIVERSITAT DE VALÈNCIA COM A CONSEQÜÈNCIA DE LA COVID-19". En  
este caso me han pedido que traslade al Consejo de Gobierno el descontento 
que hay entre el profesorado de algunos departamentos acerca de la prohibición 
del uso de cámaras en los exámenes, dado que ya estaban diseñando métodos 
de examen que incluían cámara y no se explican cómo se podrá garantizar la 
autoría de los exámenes. Además, plantean que existen dudas acerca de la 
legitimidad del Consejo de Gobierno para tratar en este tipo de asuntos que, 
según algunos informes, son competencia del profesor, el departamento y, en 
última instancia, las CATs. 
 
- En segundo tema está relacionado con el punto 3 del orden del día que recoge 
los criterios de reducción de la docencia en el curso 2020/2021. En este caso, 
desde los departamentos queremos poner de manifiesto la necesidad de 
conocer qué va a ocurrir con los sexenios de transferencia cuya resolución se ha 
comunicado hace unos días. El texto que hay en la documentación indica que 
“per a calcular la capacitat docent de les àrees de coneixement es tindrà en 
compte el nombre de sexennis reconeguts al professorat a 31 de desembre de 
2019, sense perjudici de la revisió que es farà abans d’iniciar el curs acadèmic 
2020/2021." El profesorado necesita saber si esto implica que también se 
considerarán los sexenios de transferencia. En esta línea, se considera que el 
reconocimiento de estos sexenios debería hacerse a todos los efectos: reducción 
de docencia, retribución adicional, complementos autonómicos, para optar a la 
condición de profesor/a emérito/a, para la dirección de tesis doctorales o ser 
miembro de comisiones de evaluación de tesis y de plazas. 
 
Atentamente,” 
 

Les valoracions de la rectora, lliurades l’11 de maig, davant les consideracions 

rebudes, van ser les següents: 

 

“En primer lloc, vull mostrar de nou el meu agraïment, i el del consell de dirección, 

a tota la comunitat universitària, estudiantat, personal d’administració i sereis, 

professorat, i concretament, en aquest moment als membres del Consell de 

Govern de la Universitat de València, per tot l’esforç que esteu dedicant per 



Universitat de València.CONSELL DE GOVERN 12 DE MAIG DE 

2020. 
 
 

-5- 
 

aconseguir en aquestes circumstàncies excepcionals que la nostra Universitat 

continue oferint el servei públic que la societat valenciana ens ha encomanat. 

Pel que fa a les consideracions referides al punt 3 de l’ordre del dia (Aprovació, 

si escau, dels Criteris per atendre situacions conjunturals de plantilla durant el 

curs 2020/2021. Criteris de reducció de la docència), es planteja en primer lloc 

per la professora Amparo Cervera si es consideraran els sexennis de 

transferència en el punt 3.2.a (“el professorat que tinga una dedicació docent de 

240 o de 180 hores per ocupar una plaça vinculada, podrà gaudir de les següents 

reduccions docents, destinades a afavorir l’activitat investigadora: 10 hores quant 

tinga 3 sexennis reconeguts, 20 hores quant tinga 4 sexennis reconeguts”). 

D’altra banda, i en un sentit semblant, el doctor Francisco Ródenas pregunta si 

també es consideraran els sexennis de transferència en el punt 1.3 “ per a 

calcular la capacitat docent de les àrees de coneixement es tindrà en compte el 

nombre de sexennis reconeguts al professorat a 31 de desembre de 2019, sense 

perjudici de la revisió que es farà abans d’iniciar el curs acadèmic 2020/2021. 

Com a resposta a ambdues consideracions cal assenyalar que el document 

“Criteris per atendre situacions conjunturals de plantilla durant el curs 2020/2021. 

Criteris de reducció de la docència” que se sotmet a l’aprovació del Consell de 

Govern, previ informe favorable per unanimitat de la Comissió de Professorat, 

simplement és l’actualització quant a les dates del document que ha aprovat el 

Consell de Govern en els dos últims anys. En els punts indicats, el concepte de 

“sexenni” fa referència a la regulació legal del RD1086/1989 sobre retribucions 

del professorat universitari, que disposa que es podrà percebre un complement 

de productivitat derivat de l’avaluació positiva, per banda de la CNEAI, de 

l’activitat investigadora realitzada cada sis anys pel professorat universitari. 

En la Resolució de 14 de novembre de 2018, la CNEAI va publicar els criteris 

específics aprovats per cadascun dels camps d’avaluació, introduint amb 

caràcter de projecte pilot l’avaluació de l’activitat de transferència del 

coneixement i innovació. La CNEAI ha realitzat una primera avaluació i notificació 

d’aquest sexenni de transferència en el mes de desembre de 2019 i una segona 

en el mes d’abril de 2020. Segons la informació d’ANECA, es preveu que en el 

mes de maig de 2020 tots els expedients queden resolts. Ara bé, l’aplicació dels 

efectes del sexenni de transferència en les universitats públiques genera 

diferents dubtes relacionats amb el seu encaix en l’esmentat RD1086/1989 sobre 

retribucions del professorat universitari (com ara el tractament de la coincidència 

total o parcial dels sexennis d’investigació i el sexenni de transferència en el 

mateix període de temps, ja que el RD1086/1989 preveu l’assignació d’un 

complement de productivitat per un període de sis anys, o el límit d’avaluacions 

positives). En la mesura que la Llei Orgànica d’Universitats (LOU) preveu que la 

dedicació del professorat a la funció docent podrà variar en funció de l’activitat 
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investigadora reconeguda d’acord amb el RD1086/1989, els dubte4s s’estenen 

a l’aplicació del sexenni de transferència a la dedicació docent.  

Considerem que la resolució d’aquests dubtes d’interpretació de la normativa 

legal amb seguretat jurídica hauria de realitzar-se a través de la modificació del 

RD1086/1989, de 28 d’agost, sobre retribucions de professorat universitari, per 

a referir-se al sexenni de transferència del coneixement i innovació i als seus 

efectes administratius i econòmics, així com a la seua possible compatibilitat amb 

el sexenni d’investigació i la seua coincidència quant al període temporal 

reconegut. Ara bé, conscients de la dificultat de modificació d’aquesta normativa 

legal i de les diferents interpretacions que s’estan produint en les universitats 

públiques, entenem que almenys, seria necessari un aclariment per banda del 

Ministerio de Universidades, petició que en aquests moments s’està realitzant a 

iniciativa del comitè executiu ampliat de CRUE-Professorat, presidit per mi 

mateixa. 

En definitiva, la Universitat de València estarà en disposició de considerar el 

sexenni de transferència als efectes de determinar la dedicació docent del 

professorat, així com a efectes retributius i a d’altres previstos en les nostres 

normatives, en la mesura que el Ministerio de Universidades aclaresca les 

qüestions interpretatives generales al respecte, les quals aquest ministeri ja 

coneix de manera informal a través dels contactes que s’estan mantenint amb 

CRUE en aquests moments. Només tinguem notícies sobre la posició ministerial 

es comunicarà al professorat i als departaments, ja que és una qüestió molt 

important de cara a la determinació de les necessitats docents del proper curs, 

que es veuran incrementades de forma significativa. També he de dir que 

reclamarem les dotacions pressupostàries addicionals necessàries per poder fer 

front als efectes de reconeixement del sexenni de transferència, així com que 

insistirem una vegada més en la necessitat d’eliminar o flexibilitzar la taxa de 

reposició, perquè en cas contrari aquestes reduccions en la docència docent 

s’hauran de cobrir de nou amb més contractacions temporals, que augmentaran 

els problemes estructurals de la nostra plantilla de PDI. 

Pel que fa a l’altra consideració expressada pel professor Ródenas, encara que 

el seu contingut no forma part dels punts de l’ordre del dia, ja que fa referència 

al document Criteris acadèmics d’adaptació del format presencial al format no 

presencial de la docència i l’avaluació en la Universitat de València com a 

conseqüència de la COVID-19. Aprovat pel Consell de Govern de 28 d’abril de 

2020, per quaranta-un vots a favor, sis en contra i una abstenció, cal assenyalar 

que aquest acord té caràcter i força normativa vinculant. Per a elaborar aquest 

document es van seguir les directrius establertes per la Conferència General de 

Política Universitària el 15 d’abril de 2020 i diferents documents elaborats per 

sectorials de CRUE, concretament en matèria de protecció de dades. A més, es 

va tindre en compte el principi de proporcionalitat que ha de regir sempre les 



Universitat de València.CONSELL DE GOVERN 12 DE MAIG DE 

2020. 
 
 

-7- 
 

nostres actuacions, i molt especialment en una situació tan excepcional com 

l’actual.  

Quant a la legitimitat del procediment d’aprovació d’aquest document, cal indicar 

que l’article 129 dels nostres Estatuts estableix que “el professorat responsable 

de cadascun dels ensenyaments ha de presentar un programa juntament amb 

una exposició dels objectius, bibliografia i sistema d’avaluació, o si escau, una 

guia docent, perquè el departament i el centre, mitjançant la comissió acadèmica 

del títol corresponent, comproven l’adequació als continguts fixats per a la 

matèria en el pla d’estudis”. 

Ara bé, el document que es va aprovar en el darrer Consell de Govern és 

conseqüència d’una situació excepcional que difícilment pot estar recollida i 

emmarcada, com a tal, en la normativa pròpia de cada Universitat. Com ja he dit, 

s’ha seguit en la seua elaboració allò preceptuat per la Conferència General de 

Política Universitària, que ha dirigit i ha establert les bases d’aquest procés i que 

indica que ha de ser l’òrgan de govern de cada universitat qui aprove els criteris 

acadèmics d’adaptació del format presencial al no presencial. També ha 

determinat el seu contingut, en concret assenyalant que el document fixe “(...) 

cómo se organizará la docència no presencial y a través de qué plataforma virtual 

(...), cuáles seran los criterios de evaluación generales (...)” Per tant, les 

addendes a les guies docents aprovades ha de ser interpretades en el sentit 

expressat pels criteris aprovats pel Consell de Govern. 

Per tot l’anterior, pense que la Universitat de València ha treballat de forma 

rigorosa i tenint en compte i complint, en tot cas i en tot moment, els nostres 

Estatuts, les normatives que deriven d’aquests i les directrius generades per la 

Conferència General de Política Universitària, ajustant-les sempre a una situació 

tan excepcional com la que estem vivint i gestionant. 

Finalment, només em resta agrair el treball de totes i tots, i sol·licitar el vostre vot 

favorable als punts de l’ordre del dia del Consell de Govern, els quals van ser 

informats favorablement per unanimitat de la Comissió de Professorat (punts 

1,2,3 i 5) per la Comissió Técnica de Barems (punt 4).” 

 

Sent les 10 hores, comença la votació que es dóna per finalitzada a les 12 hores. 

Realitzat l’escrutini s’obté el resultat següent: 

Punt. 1.Aprovació, si escau, de la confirmació, transformació o amortització 

de places vacants (revisió de plantilla): 46 vots a favor, cap en contra i 1 

abstenció. 

 

Per tant, es pren l’acord següent: 
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ACGUV 63/2020. “Aprovar la confirmació, transformació o 

amortització de places vacants, generades després del 20 de juny de 

2019 (revisió de plantilla), per al curs 2020-2021, que s’adjunten com 

a annex, d’acord amb els criteris i l’informe de la Comissió de 

Professorat, que s’adjunten.” Annex I. 

 

Punt 2. Aprovació, si escau, de la dotació de places de professorat ajudant 

doctor: 45 vots a favor, cap en contra i 2 abstencions. 

 

Per tant, es pren l’acord següent: 

 

ACGUV 64/2020. Aprovar la dotació de places d’ajudant doctor per al 

curs 2020-2021, d’acord amb els criteris d’assignació de noves 

places d’ajudant doctor, que s’adjunten com a annex.” Annex II. 

 

Punt 3. Aprovació, si escau, dels “Criteris per a atendre situacions 

conjunturals de plantilla durant el curs 2020/2021. Criteris de reducció de la 

docència: 43 vots a favor, cap en contra i 4 abstencions.  

 

Per tant, es pren l’acord següent: 

 

ACGUV 65/2020. “Aprovar els Criteris per a atendre situacions 

conjunturals de plantilla, durant el curs 2020-2021. Criteris de 

reducció de la docència, que s’adjunten com a annex.” Annex III. 

 

Punt 4. Aprovació, si escau, de les modificacions dels barems per a la 

contractació de professorat de la Facultat de Ciències Biològiques i correcció 

d’errades del barem per a la contractació de professorat associat de la 

Facultat de Ciències Matemàtiques: 43 vots a favor, cap en contra i 4 

abstencions. 

 

Per tant es prenen els acords següents: 

 

ACGUV 66/2020. “Aprovar la modificació dels barems de selecció de 

professorat contractat de caràcter temporal de la Facultat de 

Ciències Biològiques respecte del subapartat 1.1 ítems c) i d) en els 

barems de professorat contractat doctor, de professorat contractat 

doctor interí i l’apartat 1 de les Disposicions comuns per a totes les 

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

 

ACGUV 67/2020. “Aprovar la correcció d’errades del barem per a la 

contractació de professorat associat de la Facultat de Ciències 

Matemàtiques, que s’adjunta com a annex.” Annex V. 
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Punt 5. Aprovació, si escau, de sol·licitud de pròrroga de comissió de serveis per 

al curs 2020/2021: 45 vots a favor, cap en contra i 2 abstencions.  

 

Per tant, es pren l’acord següent: 

 

ACGUV 68/2020. “Sol·licitar a la Universitat Politècnica de València 

pròrroga de comissió de serveis a favor del professor Ramón 

Estebán Romero, adscrit al Departament de Matemàtiques, per a 

prestar els seus serveis a la Universitat de València, durant el curs 

2020-2021”. 

 

I com no hi ha més assumptes que tractar es clou la sessió a les 12’15 h. de la 

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

 

Vist i plau 

La rectora, 

 

 

 

 

Maria Vicenta Mestre Escrivá 

 


