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CONSELL DE GOVERN 

A la ciutat de València, el dia 9 de juny 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. 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 
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Representant departaments: Ester 

Pérez Lorences 

Representant Instituts universitaris: 

Amparo Cervera Taulet 

PDI Fac. Medicina i Odontologia: 

José Manuel Almerich Silla 

PDI Fac. Psicologia: Pedro Rafael 

Gil-Monte 

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. Dret: Jesús Olavarría 

Iglesia 

PDI Fac. Química: Carlos Vila 

Descals 

PDI Fac. Magisteri: Luis Sebastián 

Villacañas de Castro 

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 

Coordinador AGE: Andrés 

Fernández Alonso 

 

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

 

Per a tractar els punts del següent: 

ORDRE DEL DIA 

1.Aprovació, si escau, de la transformació de places per a la promoció del 

professorat durant el curs 2020-2021. 

2. Aprovació, si escau, de les convocatòries, perfils i tribunals de places de 

professorat contractat doctor, titular d’universitat i catedràtic d’universitat per al 

curs 2020-2021. 

3. Aprovació, si escau, de l’adscripció a àrees de coneixement de places de 

professorat contractat doctor per a l’estabilització de personal investigador que 

ha finalitzat el Programa Ramon i Cajal i compta amb el certificat I3. 

4. Aprovació, si escau, de la convocatòria de places de professorat contractat 

doctor per a l’estabilització de personal investigador que ha finalitzat el Programa 

Ramon i Cajal i compta amb el certificat I3. 

5. Aprovació, si escau, de transformació de plaça de professorat ajudant adscrita 

a l’àrea de Fisioteràpia, en plaça de professorat ajudant doctor, corresponent a 

la promoció del curs 2019-2020. 
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6. Aprovació, si escau, de transformació en places de professorat ajudant doctor 

de les vacants generades amb posterioritat al Consell de Govern de 12 de maig 

de 2020. 

7. Aprovació, si escau, de l’adscripció a àrees de coneixement de places de 

professorat contractat doctor (8) i titulars d’universitat (3), dotades en el marc del 

Programa d’Estabilització de Professorat Associat, per al curs 2020-2021. 

8. Acord, si escau, sobre compliment dels criteris lingüístics de l’OCA del curs 

2020-2021. 

9. Ratificació, si escau, de la Resolució de la rectora per la qual s’estableix 

l’obligatorietat de la relació electrònica amb la Universitat de València en els 

processos de selecció de personal docent i investigador, de personal 

d’administració i serveis i de personal investigador de la Universitat de València.  

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

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

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

sessió ressenyades a la convocatòria: 

“Se 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 

Abstencions 

La resposta 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, 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 dels punts de l’ordre del dia, la documentació 

dels quals hi és a l’Aula Virtual de la Universitat de València, es va obrir un  

termini per a poder emetre opinions o debatre sobre la qüestió, des de les 10h 

del dijous 4 de juny, fins a les 14 h del divendres 5 de juny, contestant el correu 

de la convocatòria per a poder distribuir-lo a tots els membres del Consell. El 

dilluns 8 de juny, la senyora rectora farà la valoració a les consideracions 

efectuades. 

 

La delegada de la rectora per a estudiantes i estudiants, Mercedes Elizalde 

Monteagudo excusa la seua assistència per motius acadèmics. 

 

mailto:secretaria.general@uv.es
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Les consideracions i opinions lliurades, per correu electrònic, pels membres del 

consell,  han estat les següents: 

Francesc Marí presenta dues preguntes sobre concurs i perfil per a places de 

professorat ajudant doctor de l’àrea de Ciències de la Computació i Intel·ligència 

Artificial, que s’adjunten com a annex I a aquesta acta. 

 

El vicerector d’Ordenació Acadèmica i Professorat contesta a la consideració de 

Francesc Marí que no es tracta d’un tema objecte d’aquest Consell de Govern, 

però que està fent gestions per tenir un informe del departament al respecte de 

la situació i preguntes que planteja. 

 

Les valoracions de la rectora, lliurades el 8 de juny, van ser les següents: 

 

“Una vegada més vull agrair a tota la comunitat universitària, i en especial als 

membres del Consell de Govern, el continu treball i esforç per aconseguir que la 

gestió universitària puga continuar en el context excepcional que continuem 

vivint. 

Com a aportacions al Consell de Govern previst per a demà, sols ha arribat una 

consideració realitzada per Francesc Marí, a qui respondrà directament el 

Vicerector d’Ordenació Acadèmica i Professorat una vegada recollits els 

informes necessaris, ja que no fa referència al contingut dels punts de l’ordre del 

dia del Consell de 9 de juny. 

Tots els punts d’aquesta reunió del Consell de Govern tenen com a objectiu 

afrontar en les millors condicions el proper curs acadèmic, especialment pel que 

fa al professorat: promoció, convocatòries de concursos, perfils i tribunals, 

transformació de vacants esdevingudes després de la recent revisió de plantilla, 

adscripció a àrees de coneixement de places per al pla d’estabilització del 

professorat associat, estabilització de personal investigador que ha finalitzat el 

programa Ramón y Cajal, així com revisió del compliment dels requisits 

lingüístics de l’oferta de curs acadèmic. A més, es demana al Consell de Govern 

la ratificació de la Resolució de la Rectora per la qual s’estableix l’obligatorietat 

de la relació electrònica en els procediments de selecció del PDI, PAS i personal 

investigador, per garantir el funcionament adequat de la Universitat de València 

i permetre una gestió més eficient dels recursos públics, particularment en les 

actuals circumstàncies excepcionals. Així mateix, es demana autorització per a 

subscriure diversos convenis i càtedres que contribueixen a la col·laboració entre 

organismes públics i universitats, dirigits a la transferència de coneixement, 

innovació i investigació de la nostra Universitat i a la cooperació educativa per a 

la realització de pràctiques externes, treballs fi de grau i fi de màster de 

l’estudiantat. 
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D’altra banda, per tal de facilitar la votació dels punts de l’ordre del dia de la 

sessió, a més de la votació per correu electrònic que fins ara ha estat el sistema 

habitual que hem utilitzat, s’ha habilitat per part de la Secretaria General que es 

puga votar cadascun dels punts de l’ordre del dia a través de l’Aula Virtual del 

Consell de Govern, en l’apartat Sessió a distància consell govern 9-6-20 i clicant 

en l’enllaç Votació punts consell govern 9-6-20, apareixen els punts de l’ordre del 

dia amb la fórmula de votació corresponent a complimentar. Qualsevol dels dos 

sistemes és vàlid, però utilitzeu tan sols un d’ells. 

Finalment, us demane el vot favorable per a cadascun dels punts de l’ordre del 

dia i us reitere el meu agraïment per la vostra feina i dedicació a favor de la 

Universitat de València. Gràcies.” 

 

Sent les 10 hores, comença la votació de tots els punts de l’ordre del dia tenint 

en compte la part final de la valoració de la rectora i que la votació es pot fer tant 

a través del correu com de l’aula virtual de la Universitat de València. A les 12h. 

Es dona per finalitzada la votació. 

 

El vot de Mª Vicenta Alandi  ha arribat fora de termini i per tant, no es pot tenir 

en consideració. 

  

Realitzat l’escrutini s’obté el resultat següent:  

Punt 1. Aprovació, si escau, de la transformació de places per a la 

promoció del professorat durant el curs 2020-2021: 42 vots a favor, cap 

en contra i 1 abstenció.  

Per tant, es pren l’acord següent:  

ACGUV 69/2020. “Aprovar la transformació de places per a la 

promoció del professorat durant el curs 2020-2021, d’acord 

amb la proposta de la Comissió de Professorat, que s’adjunta 

com a annex.” Annex II. 

 

Punt 2. Aprovació, si escau, de les convocatòries, perfils i tribunals de 

places de professorat contractat doctor, titular d’universitat i catedràtic 

d’universitat per al curs 2020-2021: 42 vots a favor, cap en contra i 1 

abstenció.  

Per tant, es pren l’acord següent: 

ACGUV 70/2020. “Aprovar les convocatòries i informar 

favorablement sobre els perfils i tribunals de les places de 

professorat contractat doctor, titular d’universitat i catedràtic 



Universitat de València.CONSELL DE GOVERN 9 DE JUNY DE 2020. 

 
 

-6- 
 

d’universitat per al curs 2020-2021, que s’adjunten com a 

annex.” Annex III. 

 

Punt 3. Aprovació, si escau, de l’adscripció a àrees de coneixement de places de 

professorat contractat doctor per a l’estabilització de personal investigador que 

ha finalitzat el Programa Ramon i Cajal i compta amb el certificat I3: 42 vots a 

favor, cap en contra i 1 abstenció. 

Per tant, es pren l’acord següent: 

ACGUV 71/2020. “Aprovar l’adscripció a àrees de coneixement 

de les places de professorat de contractat doctor per a 

estabilització de personal investigador que ha finalitzat el 

Programa Ramon i Cajal i  compta amb el certificat I3 següents: 

 

Núm. plaça Àrea de coneixement 

6855 Física Teòrica 

6854 Microbiologia 

6856 Genètica” 

  

Punt 4. Aprovació, si escau, de la convocatòria de places de professorat 

contractat doctor per a l’estabilització de personal investigador que ha finalitzat 

el Programa Ramon i Cajal i compta amb el certificat I3: 42 vots a favor, cap en 

contra i 1 abstenció.  

Per tant, es pren l’acord següent: 

ACGUV 72/2020. “Informar favorablement sobre els perfils i tribunals, 

que s’adjunten com a annex, per a la convocatòria de places de 

professorat , contractat doctor per a l’estabilització de personal 

investigador que ha finalitzat el Programa Ramon i Cajal i compta 

amb el certificat I3.” Annex IV. 

 

Punt 5. Aprovació, si escau, de transformació de plaça de professorat ajudant 

adscrita a l’àrea de Fisioteràpia, en plaça de professorat ajudant doctor, 

corresponent a la promoció del curs 2019-2020: 42 vots a favor, cap en contra i 

1 abstenció.  

Per tant, es pren l’acord següent. 

ACGUV 73/2020. “Aprovar la transformació de la plaça núm. 1082 de 

professorat ajudant, adscrita a l’àrea de coneixement de Fisioteràpia, 
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en plaça de professorat ajudant doctor, corresponent a la promoció 

del curs 2019-2020.” 

 

Punt 6. Aprovació, si escau, de transformació en places de professorat ajudant 

doctor de les vacants generades amb posterioritat al Consell de Govern de 12 

de maig de 2020: 42 vots a favor, cap en contra i 1 abstenció. 

Per tant, es pren l’acord següent: 

ACGUV 74/2020. “Aprovar la transformació de les places vacants 

generades amb posterioritat al Consell de Govern de 12 de maig de 

2020, que s’adjunten com a annex, en places de professorat ajudant 

doctor.” Annex V. 

 

Punt 7. Aprovació, si escau, de l’adscripció a àrees de coneixement de places de 

professorat contractat doctor (8) i titulars d’universitat (3), dotades en el marc del 

Programa d’Estabilització de Professorat Associat, per al curs 2020-2021: 41 

vots a favor, 1 en contra i 1 abstenció. 

Per tant, es pren l’acord següent: 

ACGUV 75/2020. “Aprovar l’adscripció a àrees de coneixement de 

vuit places de professorat contractat doctor i de tres places de titular 

d’universitat, dotades en el marc del Programa d’Estabilització de 

professorat associat, per al curs 2020-2021, relacionades als llistats 

que s’adjunten com a annex .” Annex VI. 

 

Punt 8. Acord, si escau, sobre compliment dels criteris lingüístics de l’OCA del 

curs 2020-2021: 42 vots a favor, cap en contra i 1 abstenció.  

Per tant, es pren l’acord següent: 

ACGUV 76/2020. “Aprovar el compliment dels criteris lingüístics de 

l’OCA del curs 2020-2021 i que es revisarà l’aplicació en OCA de les 

propostes plantejades pels Centres, dirigides a augmentar l’oferta en 

valencià en els casos on no s’arriba al mínim establert pels criteris 

de l’OCA.” 

 

Punt 9. Ratificació, si escau, de la Resolució de la rectora per la qual s’estableix 

l’obligatorietat de la relació electrònica amb la Universitat de València en els 

processos de selecció de personal docent i investigador, de personal 

d’administració i serveis i de personal investigador de la Universitat de València: 

43 vots a favor, cap en contra i cap abstenció. 
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Per tant, es pren l’acord següent: 

ACGUV 77/2020. “Ratificar la Resolució de la rectora, que s’adjunta 

com a annex, per la qual s’estableix la obligatorietat de la relació 

electrònica amb la Universitat de València en els processos de 

selecció de personal docent i investigador, de personal 

d’administració i serveis i de personal investigador de la Universitat 

de València.” Annex VII. 

 

Punt 10. Autorització, si escau, per a la signatura de convenis de col·laboració: 

39 vots a favor, 1 en contra i 3 abstencions. 

Per tant, es prenen els acords següents: 

ACGUV 78/2020. “Aprovar, per a la seua subscripció, el conveni de 

col·laboració entre la Generalitat, a través de la Conselleria de 

Justícia, Interior i Administració Pública i la Universitat de València. 

Estudi General, per al desenvolupament de treballs d’investigació, 

formació i difusió, en matèria de drets fonamentals, mediació i 

assistència a les víctimes de delicte, en especial violència sobre la 

dona, abordats des de la perspectiva jurídica, el text del qual 

s’adjunta com a annex.” Annex VIII. 

 

ACGUV 79/2020. “Aprovar, per a la seua subscripció, el conveni de 

col·laboració entre la Generalitat, a través de la Conselleria  

d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital i la Universitat de 

València. Estudi General, per a la creació i funcionament de la 

Càtedra Bretxa Digital de Gènere, durant l’exercici 2020, el text del 

qual s’adjunta com a annex.” Annex IX. 

 

ACGUV 80/2020. “Aprovar, per a la seua subscripció, el conveni marc 

de col·laboració entre la Generalitat, a través de la Conselleria de 

Sanitat Universal i Salut Pública, la Universitat de València. Estudi 

General i la Companyia Glaxosmithkline, per a la creació de la 

Càtedra “EVES-GSK d’Avaluació d’Intervencions Sanitàries, el text 

del qual s’adjunta com a annex.” Annex X. 

 

ACGUV 81/2020. “Aprovar, per a la seua subscripció, el conveni marc 

de col·laboració entre la Generalitat, a través de la Vicepresidència 

segona i Conselleria d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, la 

Universitat de València. Estudi General, la Universitat Politècnica de 

València, la Universitat Jaume I de Castelló, la Universitat d’Alacant i 
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la Universitat Miguel Hernández d’Elx, per a la creació de la Càtedra 

Nova Transició Verda (cap a la reconstrucció verda i l’hàbitat 

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

 

ACGUV 82/2020. “Aprovar, per a la seua subscripció, el conveni marc 

de col·laboració entre la Universitat de València. Estudi General i la 

Sociedad Española de Oncología i Hematología Pediátricas (SEHOP), 

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

 

ACGUV 83/2020. “Aprovar, per a la seua subscripció, el conveni de 

cooperació educativa entre la Universidad de Cádiz i la Universitat 

de València. Estudi General, per a pràctiques acadèmiques externes 

i treballs fi de grau o màster, el text del qual s’adjunta com a annex.” 

Annex XIII. 

 

ACGUV 84/2020. “Aprovar, per a la seua subscripció, el conveni de 

cooperació educativa entre la Universidad Católica de València San 

Vicente Mártir i la Universitat de València. Estudi General, per a 

pràctiques acadèmiques externes i treballs fi de grau o màster, el text 

del qual s’adjunta com a annex.” Annex XIV. 

 

ACGUV 85/2020. “Aprovar, per a la seua subscripció, el conveni de 

cooperació educativa entre la Universitat Rovira i Virgili i la 

Universitat de València. Estudi General, per a pràctiques 

acadèmiques externes i treballs fi de grau o màster, el text del qual 

s’adjunta com a annex.” Annex XV. 

 

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

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

 

Vist i plau 

La rectora, 

 

 

 

 

Maria Vicenta Mestre Escrivá. 


