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8CONSELL DE GOVERN 

	  

A la ciutat de València, el dia 23 de juny de 2020, a les 9’45 hores, sota la 
presidència de la rectora, María Vicenta Mestre Escrivá, queda constituït en 
sessió ordinària i a distància, mitjançant videoconferència, el Consell de Govern 
de la Universitat de València amb l’assistència telemàtica dels membres del 
consell de govern i l’assistència presencial dels membres del consell de Direcció. 

 

Membres: (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. 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. Ciències Matemàtiques: 
Juan Luis Monterde García-Pozuelo  

Degà Fac. Dret: Francisco Javier 
Palao Gil 

Degà Fac.  Economia: José Manuel 
Pastor Monsalves. 

Degà Fac. Ciències Socials: Albert 
Moncusí Ferré 

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 
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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. Dret: Jesús Olavarría 
Iglesia 

PDI Fac. Química: Carlos Vila 
Descals 

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 

PAS Fac. Medicina i Odontologia: 
Francisco Rafael Marí Grafiá 

PAS Fac. Química: Francisco 
Antonio Tévar Almiñana 

PAS Servei Informàtica: Gabriel 
Aparicio i Pla.  

PAS Servei Informàtica: Fuensanta 
Doménech Roda 

Coordinador AGE: Andrés 
Fernández Alonso 

Representant Consell Social: Leonor 
Saiz Amorós 

 (sense vot): 

Degana Fac. Psicologia: Mª Dolores 
Sancerni Beitia 

Degà Fac. Medicina i Odontologia:  
Francisco Javier Chorro Gascó 

Degà Fac. Infermeria I Podologia: 
Antonio Merelles Tormo 

Degana Fac. Química: Adela Mauri 
Aucejo 

Degà Fac. Farmàcia: Juan Carlos 
Moltó Cortés 

Directora ETS Enginyeria: Paula 
Marzal Doménech 

Director de l’Escola de Doctorat: 
José Vicente Bagán Sebastián 

President Junta PDI: Julián Sanz 
Hoya  

President Junta PAS:  Pedro Cabrera 
Juan 

Presidenta Comitè d’Empresa: Lara 
Manyes i Font 

 

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

per a tractar els punts del següent  

 

ORDRE DEL DIA 

1. Aprovació, si escau, de les actes del consell de govern de la sessió 
ordinària de 10 de març de 2020 i de les sessions extraordinàries i a 
distància de 3 i 28 d’abril de 2020, de 12 de maig de 2020 i de 9 de juny 
de 2020. 
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2. Informe de la senyora rectora.  
3. Aprovació, si escau, de proposta d’assignació de les retribucions 

addicionals del PDI funcionari, corresponent a l’anualitat de 2020. 
4. Aprovació, si escau, del Reglament de Funcionament del Registre 

Espanyol de Tumors Infantils (RETI SEHOP-UV), ubicat de la Universitat 
de València.  

5. Aprovació, si escau, del Reglament de la Comissió de Diversitats. 
6. Aprovació, si escau, de la modificació del Reglament de la Comissió de 

Sostenibilitat. 
7. Aprovació, si escau, del Reglament d’Administració Electrònica de la 

Universitat de València.  
8. Aprovació, si escau, del Reglament del Registre Electrònic General de la 

Universitat de València.  
9. Ratificació, si escau, de la Resolució de la rectora de 15 de juny, 

autoritzant la realització de les sessions de Claustre a distància o en 
modalitats mixtes.  

10.  Aprovació, si escau, de la proposta de comptes anuals de l’exercici 2019 
de la Universitat de València.  

11.  Aprovació, si escau, de la distribució inicial de la partida pressupostària 
per a l’adquisició d’equipaments de laboratoris docents. 

12.  Aprovació, si escau, de la distribució inicial per a l’exercici 2020, de la 
partida pressupostària per a recursos de suport a la docència. 

13.  Informe sobre la proposta de modificació parcial dels preus públics del 
Servei Central de Suport a la Investigació Experimental (SCSIE) i la 
consegüent modificació del reglament d’execució pressupostària.  

14.  Presa de coneixement de la declaració d’emergència de diversos 
contractes durant l’estat d’alarma. 

15.  Aprovació, si escau, de contracte de subllicència de drets d’explotació de 
la metodologia Empowering Coaching. 

16.  Aprovació, si escau, de contracte de llicència de drets d’explotació de 
patent i de know-how. 

17.  Autorització, si escau, per a la signatura de convenis de col·laboració. 
18.  Torn obert de paraules. 

 

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

 

Atès que hi ha el nombre suficient de membres conectats per a la vàlida 
celebració de la sessió, la rectora declara oberta la sessió i es passa al 
tractament dels punts de l’ordre del dia. 
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Punt 1. Aprovació, si escau, de les actes del consell de govern de la sessió 
ordinària de 10 de març de 2020 i de les sessions extraordinàries i a distància de 
3 i 28 d’abril de 2020, de 12 de maig de 2020 i de 9 de juny 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: 

 

 ACGUV 86/2020. “Aprovar les actes de les sessions del Consell 
 de Govern següents: 

 . sessió ordinària de 10 de març de 2020. 

 . sessió extraordinària i a distància de 3 d’abril de 2020. 

 . sessió extraordinària i a distància de 28 d’abril de 2020. 

 . sessió extraordinària i a distància de 12  de maig de 2020. 

 . sessió extraordinària i a distància de 9 de juny de 2020”. 

 

Punt 2. Informe de la rectora. 

La rectora saluda als membres del consell des de la Sala de Juntes de l’edifici de 
Rectorat de la Universitat de València, tot i que siga a través de les pantalles, per 
videoconferència, com a part d’aquesta nova normalitat a la que progressivament 
ens anem incorporant. 

Indica que aquesta és la primera de les sessions del Consell de Govern que se 
celebra d’aquesta forma, semipresencialment, compartint presència física amb 
els i les membres del Consell de Direcció a l’edifici del Rectorat. 

Li sembla que va ser l’altre dia quan el dia 12 de març es van reunir els degans, 
deganes, directora, representants d’estudiants, de les organitzacions sindicals, 
presidentes i presidents dels òrgans estatutaris i membres del Consell de 
Direcció i del Comitè d’Emergències per abordar la situació de suspensió de la 
docència presencial acordada per combatre l’expansió de la COVID-19. 

D’altres vegades sembla una eternitat aquell dia 13 de març que ens reunírem 
açí els membres del Consell de Direcció i del Comitè d’Emergències amb les i els 
caps de servei en previsió de l’escenari de tancament de les instal·lacions 
universitàries.  

No sabíem en aquell moment que hores després el President del Govern 
d’Espanya ens convocaria a la seua compareixença del dia següent, 14 de març, 
en la qual donaria compte de l’aprovació, per part del Consell de Ministres, de la 
Declaració d’Estat d’Alarma per frenar l’expansió de la COVID-19. 
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Des d’aleshores han estat sis les pròrrogues de l’estat d’alarma, la darrera de les 
quals, aprovada pel Reial Decret publicat el passat 5 de juny, finalitzava aquest 
dia 21. 

És aquest, doncs, el primer dels Consells de Govern que se celebra després de 
la finalització de l’estat d’alarma. 

Un estat d’alarma que ens ha enfrontat a un conjunt de mesures excepcionals 
que han capgirat la nostra manera de viure, de relacionar-nos, d’estudiar, 
investigar i treballar, i ha posat a prova les nostres emocions i recursos per a 
controlar-les. 

Han estat setmanes molt dures, al llarg de les quals milers de persones han mort. 
Unes directament com a conseqüència de la COVID-19, altres per les patologies 
prèvies, amb contagi o no per COVID-19. 

El Govern d’Espanya declarà el dol oficial a tot l’Estat des del 27 de maig fins el 6 
de juny, i, abans, la Comunitat Valenciana va fer el dol oficial el diumenge 14 
d’abril. 

Al llarg d’aquests dies, com marca la normativa, les banderes dels edificis de la 
Universitat han onejat a mig pal. 

Però també hem recordat, i ho continuarem fent, i haurem de fer els nostres 
homenatges particulars, a totes les persones de la nostra comunitat universitària 
que ens han deixat al llarg d’aquest temps excepcional. 

Hui voldria recordar als membres següents de la nostra comunitat universitària: 

. El catedràtic Carmelo Lozano, qui va ser professor de la nostra Facultat de Dret, 
antic degà d’aquest Centre, membre de la Junta Permanent de l’Escola de 
Doctorat i coordinador del programa de doctorat de la Facultat de Dret, a més de 
codirector de màster oficial. 

. La professora associada del Departament d’Estomatologia, Dra. Violeta Tatay, 
molt estimada després de dues dècades d’activitat docent universitària. 

També als professors jubilats que ens han deixat: 

. El catedràtic d’anàlisi econòmica que va ser en diferents ocasions degà de la 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials i vicerector de la Universitat, el 
Dr. Àngel Ortí. 

. La catedràtica jubilada de la Facultat d’Economia, professora Dulce Contreras, 
qui va ser també vicerectora, directora de departament i membre del Patronat de 
la Fundació General de la nostra Universitat, i que ha participat durant anys en 
aquest Consell de Govern. 

. El professor jubilat de la Facultat de Dret Enrique Gómez Royo qui va ser Síndic 
de Greuges de la nostra Universitat 

 . El professor emèrit de la Facultat de Geografia i Història Dr. Manuel Pérez 
Ripoll. 

 . El doctor ‘honoris causa’ per la Universitat de València, Dr. Germà Colón.  
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. El professor Oliver qui va ser Premi Nobel d’Economia i doctor ‘honoris causa’ 
per la nostra Universitat,  

I moltes i molts dels nostres companys i companyes han perdut a familiars i 
persones estimades al llarg d’aquest temps excepcional. 

Per a totes i tots ha estat molt dur no haver pogut acomiadar--se de les persones 
estimades com a conseqüència de les mesures excepcionals de restricció de la 
mobilitat i de la reunió. 

Aquestes mesures restrictives, conegudes com ‘de confinament’, que han 
mostrat la seua eficàcia al llarg de les diferents pròrrogues que ens han 
mantingut al llarg d’un centenar de dies restringits en l’exercici de drets 
fonamentals, han suposat no sols un canvi en la nostra manera de viure i de 
relacionar-nos, sinó també un conjunt de canvis i, en bona mesura, una aturada 
de l’activitat productiva i comercial. 

Això ha suposat l’aplicació de mesures excepcionals en l’àmbit laboral, com ara 
els programes d’Expedients de Regulació temporal de l’Ocupació (ERTO, ERTE), 
i també la supressió de llocs de treball de moltíssimes persones. 

Eixa minva d’ingressos, per ERTOs, per desocupació, ha suposat una 
preocupació addicional per a moltes famílies de persones de la nostra 
Universitat, especialment d’estudiantes i estudiants, i ha suposat també una 
pressió psicològica addicional a la que aquest context d’incerteses i riscos ja 
suposava. 

Però junt a aquestes tristes notícies també hi ha hagut notícies positives, com la 
concessió del Premi de la Crítica Literària Valenciana 2020 a la catedràtica de la 
Facultat de Geografia i Història Isabel Burdiel, i l’estudiant del màster de 
Secundària Elisa Ferrer. També, a títol pòstum, rebé el premi Josep Lluís Sirera, 
qui va ser catedràtic de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació, degà 
d’aquest centre i vicerector de la Universitat. 

La més sincera enhorabona per aquest guardó que reconeix el seu treball. 

 

El nostre treball col·lectiu com a institució s’ha reconegut amb la posició 
destacada a nivell mundial de la nostra Universitat en l’adopció de mesures 
contra el canvi climàtic, i també el nostre lideratge en termes de presència i 
popularitat web a nivell estatal i europeu, segons han publicat els rànquings THE 
Impact i UniRank, respectivament. 

També ens trobem en posicions destacades segons el Round University 
Ranking, i el Nature INDEX, que ens situa en una important posició a nivell 
mundial en termes de nombre d’articles científics publicats. 

En eixa línia, el Center for World Universities Rankings, CWUR, ens situa com la 
cinquena universitat d’Espanya en qualitat en educació i en rendiment en 
investigació.  
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En eixa mateixa posició ens classifica en la disciplina d’Economia el rànquing de 
rendiment acadèmic, de la Fundación Conocimiento y Desarrollo, Fundación 
CYD. 

Enhorabona a totes i tots i gràcies pel vostre treball, que ens situa en eixes 
posicions destacades. 

 

En l’apartat de nomenaments, per reforçar les estructures de gestió universitària, 
i  des del darrer Consell de Govern presencial que tinguérem, s’ha fet front a la 
renovació de diferents càrrecs acadèmics: 

- La professora de la Facultat de Geografia i Història, Dra. Carme Melo 
Escrihuela ha substituït el professor del mateix centre, Dr. Emili Aura Tortosa, al 
front del Centre Internacional de Gandia. El professor Emili Aura havia sol·licitat 
reincorporar-se a la seua activitat acadèmica a començament d’aquest curs 
acadèmic. Així, la professora Carme Melo ha estat treballat al llarg d’aquests 
temps de confinament, en una programació especial per a aquest temps singular 
en el qual, al mes de juliol, com és tradició, celebrarem l’edició d’enguany de la 
Universitat d’Estiu a Gandia però des d’una dimensió no presencial. 

La rectora vol fer un agraïment especial a la tasca d’Emili Aura, un home que ha 
sabut gestionar d’una manera eficaç la relació amb l’Ajuntament de Gandia, en 
un conjunt de processos de modificacions dels espais de la Universitat de 
València a Gandia que ha anat incrementant la seua superfície, tot i el context 
econòmic restrictiu que ha hagut de fer front en aquest període. 

- El professor de la Facultat de Química, Dr. Juan José Borrás Almenar, ha 
substituït el professor de la Facultat de Ciències Biològiques, Dr. Juan Antonio 
Raga, com a Director del Parc Científic de la Universitat. El professor Toni Raga 
havia sol·licitat, abans de Nadal, la seua substitució, un cop finalitzats els actes 
del desè aniversari del Parc Científic que ha dirigit des de la seua fundació.  

Destaca d’una manera singular el treball de Toni Raga, a qui totes i tots 
coneixem, al llarg d’aquests anys. La seua figura ha estat clau per al 
desplegament del que hui en dia és el Parc Científic, per a la consolidació de les 
estructures de gestió de la Fundació Parc Científic i per al llançament del 
programa ExpoCiència que, malauradament, enguany no es podrà celebrar com 
a conseqüència de les mesures de seguretat a aplicar per combatre la COVID-
19.  

- Com a conseqüència de l’anterior nomenament, el professor Juan José Borrás 
ha estat cessat en les funcions de director del Servei Central de Suport a la 
Investigació Experimental, SCSIE i el professor de la Facultat de Ciències 
Biològiques Eladio Barrio Esparducer ha estat nomenat director del SCSIE. 

 

- La dimensió de gestió electrònica ha esdevingut clau en el funcionament dels 
serveis de la Universitat d’una manera telemàtica i telefònica al llarg d’aquests 
mesos d’estat d’alarma. I ho continuarà essent per dues dimensions clau: d’una 
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banda perquè les mesures de distància social formaran part de la nostra 
normalitat fins que es trobe una solució a la COVID-19; i, d’altra banda, perquè 
hem de transcendir les dimensions de virtualitat actuals per tal de continuar 
millorant en la prestació dels nostres serveis amb els majors nivells de qualitat 
però també de confort per a una ciutadania que s’ha vista abocada a un canvi en 
la manera de relacionar-se amb els serveis públics. 

És per això que s’ha incorporat una nova figura, sota la dependència de la 
gerència de la Universitat, per tal de continuar avançant en aquests processos. 
Així, el professor de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria, Dr. Pedro Morillo 
Tena, ha assumit les funcions de Director de Gestió Electrònica de la Universitat. 
En conseqüència, el Dr. Morillo ha cessat en les seues funcions de Director 
Acadèmic de Títols propis de la Universitat de València. La professora de la 
Facultat de Fisioteràpia, Dra. Maria Pilar Serra Añó l’ha rellevat com a Directora 
Acadèmica de Títols Propis. 

 

La rectora diu que encarem així la transició a aquesta nova normalitat amb 
energies renovades per fer front a un treball que ha estat més difícil que mai al 
llarg d’aquests mesos. Un temps en el que, a poc a poc, hem anat convivint i 
aprenent una nova manera de treballar i de relacionar-nos. No exempta de 
dificultats, ni d’incerteses, ni d’entrebancs, però al llarg de la qual hem pogut 
comprovar la solidesa dels nostres equipaments informàtics i aplicacions. Ha 
estat un temps en el qual hem viscut amb ansietat i estrès, amb preocupació, 
però també amb molta responsabilitat. 

 

Per això expressa públicament, com ja ho ha fet en diferents ocasions, a totes les 
persones que cada dia s’han esforçat per mantenir el funcionament 
telemàticament dels serveis universitaris, per impartir docència, per generar 
recerca, tot des de les seues cases i també per continuar gestionant la institució 
en el que hem intentat que fora una governança col·laborativa, entre totes i tots, 
per fer front a aquests reptes. No ha estat fàcil. Per vol destacadament agrair el 
treball de degans i de deganes, d’administradores i administradors de centre i de 
caps de servei, de l’equip de la gerència, del Consell de Direcció, de la 
representació d’estudiants, del Comitè d’Emergències, del Comitè de Seguretat i 
Salut. 

Han estat moltes les videoconferències, de vegades fins i tot més d’una 
setmanal. 

Seguidament, la rectora presenta un breu balanç. Per donar tan sols unes dades: 
ha estat una mitjana de 2.236 videoconferències diàries les que ha fet servir el 
nostre professorat a través de l’aplicació BlackBoard Collaborate, tot i que 
disposem d’altres plataformes de videoconferències també, com Microsoft Teams 
i BigBlue Button, que es basa en software lliure. 
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A l’aula virtual s’ha publicat un total de 23.900 vídeos al llarg d’aquest període. 

La mitjana diària d’usuaris que han emprat el correu de la Universitat s’ha situat 
cada setmana per damunt dels 7.400 usuaris i usuàries. En les setmanes amb 
activitat docent, la mitjana diària d’usuaris i usuàries connectades a l’aula virtual 
ha estat en torn a les 20.000 persones. 

 

D’altra part, indica que ha finalitzat recentment la convocatòria d’exàmens 
d’aquest segon quadrimestre, i estem encarant les segones convocatòries que 
suposaran la recta final del curs i per tal d’evitar que cap estudiant es quedara al 
darrere com a conseqüència d’aquesta pandèmia, s’han aplicat un conjunt de 
mesures addicionals: 

 

-‐ Anul·lació de matrícula per causa de força major 
-‐ Instrucció de no cancel·lació de matrícula per impagament justificar de 

rebut: no hem cancel·lat cap matrícula. 
-‐ Convocatòria d’ajudes a l’estudi, amb especial atenció a situacions 

sobrevingudes, que estan en procés de resolució, pendents de la resolució 
de beques de la Generalitat. 

-‐  Adaptació de la matrícula al proper curs dels TFGs i TFM i modificació 
dels terminis de presentació dels mateixos dins d’aquest curs acadèmic. 

-‐ Convocatòria de 4 fases d’ajudes TIC, amb recursos propis de la UV, 
mitjançant les quals s’han atès 358 sol·licituds, que provenien de les 433 
necessitats identificades en les enquestes de Recursos i Necessitats TIC 
de l’estudiantat, i també de les múltiples opcions de generar sol·licituds, 
fins i tot en nom de terceres persones.  
 
De les 358 sol·licituds, 48 corresponien a duplicats, o contenien falta 
d’informació que no permetien l’enviament i que no va ésser 
proporcionada finalment, o es desistí per haver trobat altra solució. 
Per tant, s’atengueren 308 sol·licituds vàlides, que varen ser la totalitat de 
les demandes correctament formulades. 
Així, es va remetre per missatgeria, amb càrrec als fons propis de la UV, 
un total de 112 connexions a Internet, 112 ordinadors portàtils i 84 
dispositius connectats a Internet. 
 
La rectora agraeix en aquest sentit la implicació i l’esforç de la gerència, 
de l’àrea de comunicació i Gabinet de la Rectora de la Universitat, dels 
vicerectorats d’Estudis i d’Estratègia i Qualitat i, molt especialment, de la 
vicegerenta de Coordinació i del seu personal de suport, del Servei 
d’Informàtica, i del Servei de Biblioteques. 
 

 Pel que fa a la situació actual, en cada moment s’ha tractat d’adaptar el nostre 
treball i manera de funcionar a les instruccions i disposicions governamentals. 
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En eixe sentit, el Govern d’Espanya va aprovar un Pla de Transició a la Nova 
Normalitat, i en el marc d’aquest hi ha hagut tot un conjunt de decisions, encara 
durant l’estat d’alarma, que han anat suposant la reobertura progressiva dels 
nostres laboratoris, el reinici dels terminis administratius i, per tant, la reobertura 
de les nostres oficines del Registre així com la necessitat d’incorporar 
presencialment, de manera progressiva, persones en les diferents estructures 
que estigueren pendents de les documentacions oficials que es podien rebre en 
aquest sentit. 

 

Des de la passada setmana s’estan reiniciant, en condicions de seguretat, els 
programes de pràctiques formatives, i s’ha obert una convocatòria de programes 
d’innovació docent i també de cursos de formació per a continuar avançant en la 
dimensió tecnològica aplicada a la docència i la gestió universitària i, des de hui, 
entra en vigor la Instrucció 13 de la Gerència, a través de la qual es regula la 
incorporació progressiva del Personal d’Administració i Serveis i de Suport a la 
Investigació, que serà plena a partir de l’1 de setembre. 

En l’horitzó de setembre es treballa en un context complex en el qual, la 
selectivitat s’ha endarrerit, per tant suposarà la matriculació en un temps que no 
és l’habitual, i també conegueu l’empeny de la Consellera d’Universitat de 
mantenir l’inici del curs per a estudiants de nou ingrés després del de la resta 
d’estudiants. 

Continuem treballant perquè no siga així, com ja hem comentat en les reunions 
amb degans, deganes i directora. 

 

És difícil planificar un nou curs amb un escenari que encara hui per hui és incert. 
Incert perquè no sabem el que ocorrerà en els propers mesos. I incert també 
perquè les disposicions normatives són, quan menys, canviants. Canviants 
perquè el Ministre d’Universitats ha plantejat sempre un escenari de nou curs 
sobre la base d’un model híbrid presencial-no presencial: la teoria a distància i 
les pràctiques presencials. 

En eixe sentit es va arribar a un acord que donara les garanties normatives al 
territori valencià per a eixe desplegament. Va ser un acord del Sistema 
Universitari Públic Valencià amb la Conselleria d’Universitats el 2 de juny. 

La setmana següent el Ministeri emetia un conjunt de Recomanacions, juntament 
amb el Ministeri de Sanitat, relatives a les aules. Recomanacions que 
posteriorment foren matisades amb una explicació i la setmana passada foren 
corregides i rectificades pel Ministeri i aquest cap de setmana, després d’una 
reunió que mantinguérem dijous, en què recordàrem a la Consellera 
d’Universitats la necessitat de les instruccions clares de la Conselleria de Sanitat 
que s’acordà fa hui 20 dies i de les quals encara no disposem, es va publicar al 



	  
	  
Universitat de València. CONSELL DE GOVERN 23 DE JUNY DE 2020	  

-‐11-‐	  

Diari Oficial de la Generalitat Valenciana aquest dissabte 20 de juny l’Acord del 
Consell de mesures front a la COVID-19. 

En eixe context, amb un constant diàleg amb la resta d’universitats, amb més 
incerteses que seguretats, i també amb l’objectiu de la màxima presencialitat 
possible sempre en condicions de seguretat, un grup de treball que han 
desenvolupat els vicerectorats d’Estudis i Política Lingüística, Organització 
Acadèmica i Professorat i Estratègia i Qualitat un document de proposta que 
estem co-creant aquests dies amb els degans, deganes i directora de Centres, 
per tal de respondre a les necessitats d’una diversitat d’estudis com la nostra. 
Document que, en l’esborrany adaptat a les disposicions de la Generalitat 
Valenciana publicades aquest passat dissabte abordarem hui amb la 
representació d’estudiants, i pròximament amb la representació sindical, per tal 
de disposar d’un document ampli que presentarem al pròxim Consell de Govern 
per a la seua aprovació. 

Ens agradaria que la presencialitat fora màxima i també tindre clar un horitzó 
temporal i estable en termes normatius i financers. Però treballem amb el que 
tenim, i adaptem el que hem d’adaptar. Sempre constructivament, des del diàleg i 
amb la il·lusió que ens ha caracteritzat aquest temps tan difícil. Perquè ens hem 
enfrontat a la pitjor de les crisis sanitàries des de fa un segle. A una situació 
d’excepcionalitat docent, com no es vivia des de la Guerra Civil i, malgrat estar 
confinats a casa, de disposar de l’equipament personal que cadascú disposava, 
d’haver d’adaptar-se a una realitat mediatitzada per la tecnologia, hem fet ús de 
totes les eines de que disposàvem, per posar-les en valor. 

Ara estem fent balanç, estudiant noves possibilitats, sense renunciar a la 
presencialitat, perquè som una universitat on la interacció humana forma part de 
l’aprenentatge, perquè no som una acadèmia a distància, perquè per això 
disposem de múltiples serveis que permeten gaudir d’una vida acadèmica, amb 
biblioteques, esports i cultura. No serà com abans de la pandèmia, de moment, 
però ens estem esforçant en dissenyar la millor manera d’afrontar aquest nou 
repte de l’inici dels curs 2020-2021 i ens anirem adaptant 

Amb tot l’agraïment i eixe missatge la rectora finalitza aquest informe al Consell 
de Govern, el primer d’una nova normalitat a la qual també ens anirem, a poc a 
poc, adaptant. 

Dóna les gràcies per la implicació, i treball i resta, com la resta del consell de 
Direcció, a disposició dels membres del Consell de Govern tot comptant amb la 
col·laboració de totes i tots per fer front al repte del primer quadrimestre del 
proper curs.  

 

S’obre un torn d’intervencions.  

 

Francesc Marí, representant del PAS, pregunta quan es començarà a negociar la 
regulació del teletreball, ja que durant el confinament s’han adquirit experiències 



	  
	  
Universitat de València. CONSELL DE GOVERN 23 DE JUNY DE 2020	  

-‐12-‐	  

inestimables per saber com es pot fer un document àgil i vàlid. Opina que la 
Universitat té suficient autonomia per poder negociar aquest assumpte i s’hauria 
de tenir en compte la conciliació.  

 

El degà de la Facultat de Fisioteràpia se suma al dolor per les pèrdues a 
conseqüència de la COVID-19. A més a més, agraeix l’esforç de totes i tots 
perquè nostra Nau vaja endavant i felicita a la Dra. Pilar Serra, vicedegana de la 
Facultat de Fisioteràpia pel seu nomenament, al mateix temps que agraeix l’equip 
rectoral que s’haja fixat en ella, ja que és una persona molt competent. 

 

Gabriel Aparicio, representant del PAS, reforça la intervenció de Francesc Marí 
respecte del teletreball. Opina que és fonamental la seua regulació. D’altra part, 
es refereix a l’Escola d’Estiu. Indica que durant el mes de juliol dels darrers anys 
s’ha realitzat i ha ajudat a una part del personal de la Universitat a conciliar la 
seua vida laboral. Enguany s’ha cancel·lat i ens trobem que el personal ha 
d’estar presencialment al seu lloc de treball produint-se un problema de 
conciliació i, a més a més, l’oferta d’altres llocs no és la mateixa de sempre. 
Pregunta perquè no s’ha reactivat l’Escola d’Estiu. 

 

La rectora indica, pel que fa al teletreball, que hi ha un grup de treball en la 
CRUE on està el vicerector d’Ordenació Acadèmica i Professorat i ella, on s’està 
elaborant un document. Afegeix que se’ls ha convocat per a demà a una reunió 
telemàtica per a revisar el document i trametre-lo al ministre per tal d’avançar en 
aquest assumpte.  

Respecte a l’Escola d’Estiu, en aquests moments no s’ha recuperat la 
presencialitat en centres educatius ni en centres universitaris i, per tema de salut 
i seguretat i també per la norma sanitària que ho impedeix , s’ha pres aquesta 
decisió igual que en totes les universitats de la Comunitat.  

 

Punt 3. Aprovació, si escau, de proposta d’assignació de les retribucions 
addicionals del PDI funcionari, corresponent a l’anualitat de 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 aquest punt es planteja tots els anys i es tramet a l’AVAP. 
S’ha adaptat a partir de la convocatòria del mes de març. S’han fet al·legacions 
que han estat recollides i incorporades.  

Es refereix als annexos de la documentació que s’han penjat per a ser consultats 
durant aquesta sessió, ja que és documentació personalitzada i no es facilitava. 
Aquesta documentació es retirarà quan acabe la sessió.  

Aprofita per a dir que els sexennis de transferència de 2019 no s’han inclòs, però 
quan s’acaben de gravar es trametran d’ofici com a correcció d’errors. 



	  
	  
Universitat de València. CONSELL DE GOVERN 23 DE JUNY DE 2020	  

-‐13-‐	  

 

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

 

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

ACGUV 87/2020.  

“1.Aprovar la proposta d’assignació de complement 
autonòmic per al 2020, referida al professorat consignat a 
l’annex I, que s’adjunta.  

2. Trametre a l’AVAP les relacions de professorat que han 
demanat retribució addicional pel concepte de l’article 24 
(Mobilitat), d’acord amb els annexos II i III, que s’adjunten. 

 Annex II. Conté la relació de professorat i estades que 
arriben a 180 dies amb estades iguals o superiors a 15 dies, i 
que es gaudiren en el període comprés entre l’1 de gener de 
2013 i el 31 de desembre de 2019, en Universitats o altres 
centres docents o investigadors. 

 Annex III. Conté la relació de professorat que no 
compleix els requisits per aparèixer a l’annex II. 

3. En tot cas les sol·licituds de les persones interessades es 
trametran a l’AVAP juntament amb la documentació aportada 
per a la seua consideració. 

4. Delegar en el vicerector d’Ordenació Acadèmica i 
Professorat l’elaboració de la proposta d’acord de 
retribucions addicionals per al professorat que presente 
sol·licitud per a l’exercici 2020, d’ara endavant en aplicació 
de la base cinquena de la convocatòria aprovada per 
resolució del Rectorat de la Universitat de València de 10 de 
març de 2020.” Annex I. 

 

Punt 4. Aprovació, si escau, del Reglament de Funcionament del Registre 
Espanyol de Tumors Infantils (RETI SEHOP-UV), ubicat de la Universitat de 
València.  

El vicerector d’Investigació presenta l’assumpte i fa referència a la documentació 
que hi ha en l’Aula Virtual de la Universitat de València. Mitjançant aquest 
reglament es vol donar entitat dins de la salut. Té un espai assignat en el 
departament de Documentació i Història de la Medicina que li permetrà establir la 
seua estructura i les relacions amb la SEHOP, amb hospitals i establir convenis i 
projectes d’una forma més estable i segura.  

 

S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds. 
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Per assentiment dels membres del consell, es pren l’acord següent: 

 

ACGUV 88/2020. “Aprovar el Reglament de Funcionament 
del Registre Espanyol de Tumors Infantils (RETI SEHOP-UV), 
que s’adjunta com a annex, ubicat en la Universitat de 
València.” Annex II. 

 

Punt 5. Aprovació, si escau, del Reglament de la Comissió de Diversitats. 

La vicerectora d’Igualtat, Diversitat i Sostenibilitat presenta l’assumpte i fa 
referència a la documentació que hi ha en l’Aula Virtual de la Universitat de 
València. La proposta que es presenta té el seu origen en un programa que havia 
abans de la creació del Vicerectorat que ocupa. Aquest programa estava destinat 
a promoure la diversitat de tot tipus.  Aleshores, calia traslladar-lo als membres 
del professorat i de PAS i donar-li una estructura. Indica que s’han reunit tots els 
agents implicats i ho han consensuat. Per tant, sol·licita la seua aprovació.  

 

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

 

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

 

ACGUV 89/2020. “Aprovar el Reglament de la Comissió de 
Diversitats que s’adjunta com a annex.” Annex III. 

 

Punt 6. Aprovació, si escau, de la modificació del Reglament de la Comissió de 
Sostenibilitat. 

La vicerectora d’Igualtat, Diversitat i Sostenibilitat presenta l’assumpte i fa 
referència a la documentació que hi ha en l’Aula Virtual de la Universitat de 
València. La modificació consisteix que dos professors a proposta del Consell de 
Govern, formen part d’aquesta comissió i també el delegat o delegada de la 
rectora per a cooperació. 

 

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

 

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

 

ACGUV 90/2020. “Modificar el Reglament de la Comissió de 
Sostenibilitat, aprovat pel consell de govern de 23 de juliol 
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de 2019 (ACGUV 175/2019) , el text resultant del qual 
s’adjunta com a annex.” Annex IV. 

 

Punt 7. Aprovació, si escau, del Reglament d’Administració Electrònica de la 
Universitat de València. 

Punt 8. Aprovació, si escau, del Reglament del Registre Electrònic General de la 
Universitat de València.  

La secretària general presenta els dos punts conjuntament i fa referència a la 
documentació que hi ha en l’Aula Virtual de la Universitat de València. Fa constar 
l’agraïment a les persones implicades en l’elaboració dels dos reglaments i especialment 
el treball d’Isabel Alegre, Jacoba Solera, Javier Balfagón i Andrés Boix que avui ens 
acompanya com a especialista. Indica que els dos reglaments responen a una decisió 
d’abans de la pandèmia, però  que desprès encara és més necessària la seua posada 
en marxa, ja que l’objectiu dels dos reglaments és una administració sense papers, tan 
en el treball intern com amb la relació amb els ciutadans per tal d’augmentar l’eficiència. 
El marc jurídic són les lleis 39 i 40/2015 del Sector Públic que ens obliga abans del 2 
d’octubre de 2020, tret que hi haja pròrroga per part del govern. Així mateix, el disseny 
d’aquests reglaments respecta la normativa sobre drets sindicals i protecció de dades 
personals. 

Pel que fa a les observacions de l’Assessoria Jurídica estan recollides en els reglaments. 
Destaca l’obligatorietat d’ús dels mitjans electrònics. S’ha pres la decisió d’obligar a tota 
la comunitat universitària, encara que es podrà fer de forma gradual, ja que tenim els 
mitjans i la capacitat per a relacionar-nos electrònicament amb la Universitat. Afegeix 
que la Comissió d’Estatus s’ha pronunciat a favor, proposant a l’art. 31.1 que s’afegesca, 
com a membre de la Comissió d’Administració Electrònica, a la persona titular de la 
Vicegerència de Coordinació Econòmica i Serveis. 

Finalment, indica que en el cas que s’aproven tindrem el marc normatiu, però cal aprovar 
el conveni Geiser per a la seua posada en marxa.  

 

S’obre un torn d’intervencions.  

 

Francisco Tévar entén que les oficines auxiliars de registre passaran a ser oficines 
d’assistència i suposa que seran les mateixes. D’altra part, pregunta  si s’ha contemplat 
la formació de les persones i l’augment de mitjans personals i materials quan es parla de 
dotació de mitjans. 

Jesús Olavarria manifesta que li agrada especialment la qualitat tècnica dels dos 
reglaments i anuncia el seu vot a favor, però indica  perquè es tinga en compte que hi ha 
un punt que no queda clar en l’art.2.1 q) on diu que queden obligades les persones que 
determine la Universitat. No li queda clar qui pren aquesta decisió, si la pren Secretaria 
General, el Claustre o el Consell de Govern. 

D’altra part, en el mateix article, apartat 2, es diu que les persones poden elegir com es 
comuniquen amb la Universitat. Li preocupa que eixa decisió puga canviar en cada 
moment. Opina que la decisió ha de ser irrevocable tret de força major.  
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Finalment, indica que en l’art. 6 hi ha dos temes que cal solucionar en vistes al futur. La 
privacitat de la Universitat, inclou un enllaç amb la seu electrònica de protecció de 
dades. És partidari d’afegir els nostres serveis de protecció de dades. En aquest punt 
també es parla de política d’assessorament i assistència incloent “preguntes freqüents”. 
Seria convenient que s’afegira també, almenys durant un any, assessorament personal o 
telefònic. 

Dóna l’enhorabona per la redacció dels textos. 

La secretària general respon Francisco Tévar que, pel que fa a la formació de les 
persones, durant el mes de juliol i setembre i es faran tots els que siguen necessaris per 
al personal de les oficines auxiliars i de registre. 

Andrés Boix indica que el treball ha sigut principalment, d’Isabel Alegre. Contesta a 
Francisco Tévar que el coll de botella que es produeix és en els procediments on cal 
escanejar molta documentació i per això es faran cursos de formació. Respecte de la 
resta, en el moment en que es pose en marxa el registre electrònic, es preveu una 
paulatina reducció de les antigues oficines de registre. La previsió és que es vaja reduint 
l’activitat de les oficines. En un futur, el més segur és que algunes s’hagen de suprimir.  

A continuació, contesta a Jesús Olavarria que,  pel que fa a l’apartat 2.1.g), qui 
determina qui està obligat, serà l’òrgan responsable de fer la convocatòria o el document 
que siga. La llei estableix una sèrie de col·lectius que obligatòriament s’han de relacionar 
de forma electrónica. Per exemple, el professorat i treballadors públics i, a més a més, 
diu que es pot obligar a altres col·lectius. La Universitat de València ha decidit que els 
estudiants ho utilitzen i també en els processos de selecció de personal.  

Afegeix que no es pot canviar de medi. En el tema de protecció de dades, s’inclou el 
nostre servei de protecció de dades. En el tema d’assistència, s’ha pres la decisió de 
que les oficines de registre ajudaran a las persones que ho necessiten.  

 

Francisco Tévar indica que té la sensació, quan es parla de les unitats auxiliars de 
registre, que s’oblida que aquestes estan incloses en unitats administratives amb als 
tasques a més que les de registre i que això els afecta administrativament. Per això 
pregunta si s’ha acordat reforçar aquestes unitats.  

 

La Secretària General indica que, en principi, les oficines estan ocupades per les 
mateixes persones i faran el mateix que fan ara. Opina que és un problema 
d’organització del servei.  

 

Se sotmet a votació el punt 7 (Reglament d’Administració Electrònica de la Universitat de 
València. ). La votació es fa a  mà alçada i per unanimitat (47 vots a favor), es pren 
l’acord següent: 

 

ACGUV 91/2020. “Aprovar el Reglament d’Administració 
Electrònica de la Universitat de València, que s’adjunta com 
a annex.” Annex V. 
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A continuació se sotmet a votació el punt 8 (Reglament de Registre Electrònic General 
de la Universitat de València). La votació es fa a mà alçada i per unanimitat (47 vots a 
favor) es pren l’acord següent: 

 

ACGUV 92/2020. “Aprovar el Reglament de Registre 
Electrònic General de la Universitat de València, que 
s’adjunta com a annex.” Annex VI. 

 

Punt 9. Ratificació, si escau, de la Resolució de la rectora de 15 de juny, 
autoritzant la realització de les sessions de Claustre a distància o en modalitats 
mixtes.  

La secretària general presenta aquest assumpte i fe referència a la documentació que hi 
ha en l’Aula Virtual de la Universitat de València. Indica que es demana al Consell de 
Govern la ratificació d’aquesta resolució que autoritza a convocar al Claustre, format per 
283 persones,  en modalitat mixta o a distància i deixa sense efecte l’excepcionalitat del 
Claustre de l’article 1 del Reglament per a la realització de reunions i adopció d’acords a 
distància per part d’òrgans col·legiats de la UV, aprovat per l’ACGUV 26/2019, de 18 de 
febrer. 

 

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

 

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

 

ACGUV 93/2020. “Ratificar la Resolució del Rectorat de la 
Universitat de València de 15 de juny, autoritzant la 
realització de les sessions de Claustre a distància o en 
modalitats mixtes, el text del qual s’adjunta com a annex.” 
Annex VII. 

 

Punt 10. Aprovació, si escau, de la proposta de comptes anuals de l’exercici 2019 
de la Universitat de València.  

El gerent de la Universitat de València presenta l’assumpte i fa referència a la 
documentació que que hi ha en l’Aula Virtual de la Universitat de València. Indica 
que el resultat econòmic és positiu amb 5,9 milions d’euros i amb un romanent de 
tresoreria de 66,9 milions. Fa dues consideracions prèvies. 

1. Amb motiu de la pandèmia, hem hagut de retre comptes amb posterioritat 
a la data habitual, que era el 30 d’abril. 

2. Són els primers comptes que es formulen aplicant el Pla General de 
Comptabilitat Pública de 2010. 

Pel que fa a la liquidació per capítols de ingressos, el grau d’execució ha sigut del 
98,8%. La transferència de la Generalitat Valenciana se situa en 233.000 milions 
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i sembla que la tendència a la baixa va poc a poc recuperant-se. S’han produït 
altres transferències de la Generalitat Valenciana per subvencions per costos 
derivats de normativa estatal i autonòmica, que no han estat reconeguts; per 
subvencions del conveni del deute i per subvencions pel conveni del PDI laboral 
que no ha estat reconegut per la Generalitat. 

 

Pel que fa a les despeses, el grau d’execució es del 73,3%, però el grau de 
compliment és del 95,1%. El capítol I representa el 58,2% del pressupost amb un 
import de 251,5 milions. 

El balanç a 31 de desembre de 2019 és positiu, però hi ha una previsible 
conseqüència desfavorable en la situació econòmica, financera i pressupostària 
de la Universitat de València i un increment de despesa de major protecció de 
seguretat de salut de les persones.  

La Universitat de València en 2019 va tenir una capacitat de finançament de 4,6 
milions.  

El sostre d’endeutament s’ha incrementat en 6 milions que correspon a préstecs, 
bestretes de subvencions de fons Feder. 

 

S’obre un torn d’intervencions.  

 

El professor Jesús Olavarria opina que el 2019 ha sigut millor. Li preocupa molt  
que els ingressos derivats del conveni del deute siguen negatius en 12 milions 
aproximadament i que els diners es gasten en despeses corrents. D’altra part, 
pregunta com va la implementació de la Comptabilitat Analítica. 

 

El gerent indica que pel que fa als conveni del deute, totes les universitat 
desitgen que es consolide dins de la despesa ordinària de les universitats i que 
les xifres siguen incorporades. Respecte de la comptabilitat analítica, estem 
avançant a bon ritme i espera que al llarg dels propers mesos, pugem vore-la. 

 

La rectora indica que el nou pla de finançament de les Universitats Públiques 
Valencianes a qui  més li interessa és a la Universitat de València perquè és la 
més infrafinançada. Per a tractar aquest assumpte s’ha creat un grup d’experts i 
s’han reunit una sola vegada.  Espera que ara es reprenga l’assumpte i també els 
complements que es deriven de la normativa estatal i autonòmica, que se han 
demanat reiteradament. 

 

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: 
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ACGUV 94/2020. “Aprovar la proposta de comptes anuals de 
l’exercici econòmic de 2019 de la Universitat de València, 
que s’adjunta com a annex”. Annex VIII. 

 

Punt 11. Aprovació, si escau, de la distribució inicial de la partida pressupostària 
per a l’adquisició d’equipaments de laboratoris docents. 

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. És una 
partida destinada a cobrir les despeses derivades de l’activitat dels laboratoris 
docents. Té un import de 559.180 euros. El fet d’activar el crèdit és per a poder 
traure les corresponents convocatòries.  

 

S’obre un torn d’intervencions.  

 

El degà de la Facultat de Dret anuncia la seua abstenció com a representant del 
centre i explica el sentit del seu vot, ja que no està d’acord amb els coeficients 
correctors d’experimentalitat que s’apliquen. Opina que és discriminatori. 

 

El vicerector d’Economia i Infraestructures indica que aquest assumpte es va 
tractar en la Comissió Econòmica i no ha sigut objectat. Aquest factor o ratio s’ha 
utilitzat en exercicis anteriors. 

 

Se sotmet  a votació la proposta. La votació es fa a mà alçada i per 45 vots a 
favor, cap en contra i 2 abstencions, s’aprova. 

 

Punt 12. Aprovació, si escau, de la distribució inicial per a l’exercici 2020, de la 
partida pressupostària per a recursos de suport a la docència. 

El vicerector d’Economia i Infraestructures presenta l’assumpte i fa referència a la 
documentació que hi ha en l’Aula Virtual de la Universitat de València. Indica que 
es tracta d’un model que s’aplica any rere any i s’actualitzen les xifres. 

 

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 45 vots a 
favor, cap en contra i 2 abstencions, s’aprova.  

 

Per tant, es pren l’acord següent: 
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ACGUV 95/2020. “Aprovar la distribució de crèdit per a 
l’adquisició d’equipaments de laboratoris docents i suport  a 
la docència i les normes per a la seua gestió durant exercici 
2020, d’acord amb la proposta que s’adjunta com a annex”. 
Annex IX. 

 

Punt 13. Informe sobre la proposta de modificació parcial dels preus públics del 
Servei Central de Suport a la Investigació Experimental (SCSIE) i la consegüent 
modificació del reglament d’execució pressupostària.  

El gerent presenta l’assumpte i fa referència a la documentació que hi ha en 
l’Aula Virtual de la Universitat de València. Afegeix que aquesta proposta s’ha 
d’incorporar al reglament d’execució pressupostària.  

 

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 46 vots a 
favor, cap en contra i 1 abstenció, es pren l’acord següent: 

 

ACGUV 96/2020. “Aprovar la proposta de modificació parcial dels 
preus públics del Serveis Central de Suport a la Investigació 
Experimental (SCSIE), que s’adjunten com a annex, amb la 
consegüent modificació del reglament d’execució 
pressupostària.”. Annex X. 

 

Punt 14. Presa de coneixement de la declaració d’emergència de diversos 
contractes durant l’estat d’alarma. 

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.  Explica 
que des de la declaració de l’estat d’alarma del 14 de març i amb la resolució de 
la rectora per la que se havia de passar de la docència presencial a la no 
presencial, s’han establert una sèrie de mesures de prevenció relacionades amb 
la pandèmia i actuacions per a  l’execució dels contractes que hi ha hagut.  

 

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

 

Per assentiment dels membres del consell, es pren l’acord següent: 
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ACGUV 97/2020. “Prendre coneixements de les declaracions 
d’emergència de les actuacions necessàries per a l’execució 
dels contractes següents: 

1. Contractació de llicències software VMWARE per a l’Aula 
Virtual, per resolució del 15 de maig de 2020, per un import 
de 42.298,51€, IVA inclòs. 
2. Contractació del subministrament de 100.000 
mascaretes, per resolució del 15 de maig de 2020, per un 
import de 65.000€, IVA exclòs. 
3. Contractació del subministrament de 75 portàtils, per 
resolució del 15 de maig de 2020, per un import de 
39.834,25€, IVA inclòs. 
4. Contractació del subministrament de 100.000 
mascaretes, per resolució del 22 de maig de 2020, per un 
import de 49.160€ 
5. Contractació del servei per a l’accés a aplicacions 
llicenciades per la UV, per resolució del 28 de maig de 2020”, 
per un import de 40.837,50€ IVA inclòs. 
 
D’acord amb els expedients que s’adjunten com a annex”. 
Annex XI. 
 

Punt 15. Aprovació, si escau, de contracte de subllicència de drets d’explotació 
de la metodologia Empowering Coaching. 
La vicerectora d’Innovació i Transferència presenta un contracte de metodologia 
de titularitat 100% de la Universitat de Birmingham i fa referència a la 
documentació que hi ha en l’Aula Virtual de la Universitat de València. L’objectiu 
és millorar l’entrenament esportiu en educació i el mon esportiu en el territori de 
parla hispana. La representant de la Universitat és Isabel Balaguer Sola, de la 
Facultat de Psicologia i es concedeix una subllicència a la Universitat Autònoma 
de Nuevo León (Mèxic) per a l’ús del programa Empowering Coaching. 
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Per assentiment dels membres del consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 98/2020. “Aprovar, per a la seua subscripció, el 
contracte de subllicència de drets d’explotació de la 
metodologia Empowering Coaoching, entre la Universitat de 
València. Estudi General, i la Universidad Autónoma de 
Nuevo León (UANL), d’acord amb el text que s’adjunta com a 
annex”. Annex XII. 
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Punt 16. Aprovació, si escau, de contracte de llicència de drets d’explotació de 
patent i de know-how. 

La vicerectora d’Innovació i Transferència presenta l’assumpte i fa referència a la 
documentació que hi ha en l’Aula Virtual de la Universitat de València. L’objecte de la 
invenció és l’obtenció de conjugats de patulina i la producció d’anticossos capaços de 
reconèixer aquesta micotoxina amb alta afinitat i especificitat. Els investigadors de la 
Universitat de València són Antonio Abad i Consuelo Agulló, del departament de 
Química Orgànica. La titularitat és del 46% de la UV i el 54% del CSIC. Es concedeix 
una llicència exclusiva a l’empresa nordamericana Eurofins Abraxis, per a tot el món, 
durant un període de 10 anys renovables. La UV i el CSIC es reserven el dret d’ús 
gratuït de la invenció sense fins comercials en l’àmbit de la investigació. La 
contraprestació econòmica consisteix en una combinació de pagaments fixos i royalties. 

 

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

 

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

 

ACGUV 99/2020 

“1. Declarar en compliment de l’art. 55.1 de la Llei 2/2011 de 
4 de març d’Economia Sostenible, que els drets d’explotació 
de la patent “Bioconjugados y anticuerpos para la 
inmunodetección asistida por derivatización de la 
micotoxina patulina”, que es va sol·licitar a l’Oficina 
Española de Patentes i Marcas, de la qual és titular la 
Universitat de València un 46% i el CSIC un 54%, no són 
necessaris per a la defensa o millor protecció de l’interès 
públic. 

 

2. Aprovar la llicència d’explotació i ús de la patent i know-
how esmentada en el punt anterior i la signatura del 
contracte entre l’Agència Estatal del Consell Superior 
d’Investigacions Científiques, la Universitat de València. 
Estudi General i l’empresa Eurofins Abraxis, el text del qual 
s’adjunta com a annex.” Annex XIII. 

 

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

El vicerector de Relacions Internacionals i Cooperació, el vicerector d’Investigació 
i la vicerectora d’Innovació i Transferència presenten els convenis corresponents 
a la seua àrea i fan referència a la documentació que hi ha en l’Aula Virtual de la 
Universitat de València.  
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S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  

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

ACGUV 100/2020. “Aprovar, per a la seua subscripció, el 
conveni marc entre la Universidad Central del Ecuador i la 
Universitat de València. Estudi General,  el text del qual 
s’adjunta com a annex”. Annex XIV. 

 

ACGUV 101/2020. “Aprovar, per a la seua subscripció, el 
conveni marc entre la Kumamoto University (Japó) i la 
Universitat de València. Estudi General,  el text del qual 
s’adjunta com a annex”. Annex XV. 

 

ACGUV 102/2020. “Aprovar, per a la seua subscripció, el 
conveni marc entre la Deutsches Elektronen-Synchrotron 
Desy (Alemanya) i la Universitat de València. Estudi General,  
el text del qual s’adjunta com a annex”. Annex XVI. 

 

ACGUV 103/2020. “Aprovar, per a la seua subscripció, el 
conveni entre la Universitat de València. Estudi General i la 
Fundació d’Investigació Sanitària i  Biomèdica de la 
Comunitat Valenciana, pel que s’estableix un marc de 
col·laboració per a la Unitat mixta d’investigació: “Unitat 
mixta de recerca en mètodes estadístics per a dades 
biomèdiques i sanitàries, UV-FISABIO, el text del qual 
s’adjunta com a annex”. Annex XVII. 

	  

ACGUV 104/2020. “Aprovar, per a la seua subscripció, el 
conveni entre la Universitat de València. Estudi General i 
l’Agència Valenciana de la Innovació, per al manteniment i 
desenvolupament d’una unitat científica d’innovació 
empresarial en l’Institut de Ciència Molecular, ICMOL, de la 
Universitat de València, el text del qual s’adjunta com a 
annex”. Annex XVIII. 

 

ACGUV 105/2020. “Aprovar, per a la seua subscripció, el 
conveni entre la Universitat de València. Estudi General i 
l’Agència Valenciana de la Innovació, per al manteniment i 
desenvolupament d’una unitat científica d’innovació 
empresarial en l’Institut de Física Corpuscular, IFIC, de la 
Universitat de València, el text del qual s’adjunta com a 
annex”. Annex XIX. 
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ACGUV 106/2020. “Aprovar, per a la seua subscripció, el 
conveni entre la Universitat de València. Estudi General i la 
Confederació Hidrogràfica del Júcar, O.A, per a la realització 
de pràctiques externes, el text del qual s’adjunta com a 
annex”. Annex XX. 

 

ACGUV 107/2020. “Aprovar, per a la seua subscripció, el 
conveni entre la Universitat de València. Estudi General i 
l’Institut Social de la Marina, per a la realització de 
pràctiques acadèmiques externes de l’estudiantat, el text del 
qual s’adjunta com a annex”. Annex XXI. 

 

ACGUV 108/2020. “Aprovar, per a la seua subscripció, el 
model de conveni de cooperació educativa entre la 
Universitat de València. Estudi General i altres universitats, 
per a la realització de pràctiques acadèmiques externes, el 
text del qual s’adjunta com a annex”. Annex XXII. 

 

ACGUV 109/2020. “Aprovar, per a la seua subscripció, 
l’acord de col·laboració per al desenvolupament del 
“Programa per a la formació de titulats/des universitaris en 
empreses i institucions” i el model de conveni de 
col·laboració empresarial entre la Universitat de València. 
Estudi General, la Fundació Universitat-Empresa de València 
i l’empresa o entitat col·laboradora, el text del qual s’adjunta 
com a annex.” Annex XXIII. 

 

Punt 18. Torn obert de paraules.  

El professor Jesús Olavarría fa referència i vol que conste el seu agraïment a 
l’equip rectoral i especialment al vicerector d’Ordenació Acadèmica i Professorat 
per la seua intervenció en el programa televisiu A punt on davant els atacs 
generalitzats de desprestigi a aquesta Universitat, va fer una intervenció 
oportuna, precisa, tranquil·la i rigorosa i va posar de manifest l’esforç del 
professorat durant la pandèmia. Indica que en un col·lectiu de 4000 persones, hi 
ha persones que fan un esforç enorme, altres que ho fan regular i altres 
malament, però en general, el personal ha treballat adequadament. Per això, 
opina que l’entrevista del professor Cano va ser molt oportuna, en defensa del 
personal i del professorat i li dóna l’enhorabona.  
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L’estudiant Jaume Gavilá intervé en nom del BEA i pregunta si se sap quan eixirà 
la resolució de les beques de la Generalitat Valenciana. D’altra part, indica que 
és el moment que els estudiants decidesquen qui serà el proper delegat de la 
rectora per als Estudiants. 

 

El coordinador de l’AGE, Andrés Fernández, intervé per al·lusions. Indica que, en 
primer lloc i depenent de les fonts, una afirmació o altra, sembla injustificada o 
no. És conscient de la bona tasca que fa el professorat, però ell està com a 
representant dels estudiants, i si hi ha incidències cal dir-les i si sembla que no 
s’ha fet una bona funció ho dirà.  

D’altra part, fa extensiu el condol per les pèrdues que ha ocasionat aquesta 
pandèmia que va a suposar un canvi molt important en la nostra manera de 
pensar i d’actuar i per al futur universitari. Manifesta el seu més sincer condol a 
tots i totes que han sofert aquestes pèrdues. 

Destaca la figura del representant dels estudiants durant aquesta pandèmia, ja 
que ara més que mai cal el reconeixement d’aquesta figura i que siga més 
escoltada i implicada en els àmbits universitaris. Per això, indica que continuarà 
lluitant perquè les reclamacions siguen escoltades.  

Finalment, agraeix la realització de la reunió que tindrà lloc avui per informar de 
l’inici del proper curs.  

 

L’estudiant Berta Serra prega, des del BEA, que la Universitat de València es 
pronuncie en contra de la sentència del Tribunal Suprem que atenta l’autogovern 
del poble valencià i de la Universitat . Opina que cal un posicionament. 

 

El professor Víctor Bethencourt, com a representant del personal investigador en 
formació manifesta el seu agraïment al Consell de Direcció i al Director de 
l’Escola de Doctorat per la bona disposició en atendre’ls. La declaració de l’estat 
d’alarma i el tancament de les instal·lacions ha comportat un impacte directe en 
les tasques d’investigació de gran part del personal i l’objecte dels contractes no 
s’ha pogut desenvolupar amb normalitat, encara que les situacions més 
preocupants s’han resolt i s’han prorrogat alguns contractes. Pregunta si s’ha 
estudiat prendre alguna mesura perquè es puguen reprendre les estades 
d’investigació en el estranger, que es necessiten per a obtenir la menció 
internacional de doctorat.  

Finalment, indica s’uneix a la intervenció del professor Jesús Olavarría. 

 

El professor Jesús Olavarría contesta a Andrés Fernández que li respecta com a 
representant dels estudiants i com a persona, però la seua intervenció en 
l’entrevista esmentada va ser inadmissible i sempre que escolte aquest tipus 
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d’intervencions eixirà a la palestra per defensar a les persones que compleixen 
amb la seua tasca.  

 

El gerent indica, pel que fa a les beques, que la Universitat de València ha fet el 
seu treball, però falta la tasca d’alguna de les universitats de la Comunitat 
Autònoma i per això la Generalitat Valenciana no ha resolt encara.  

 

El vicerector d’Investigació, respecte dels contractes del personal investigador, 
indica que, la Universitat els ha prorrogat i s’ha demanat al Ministeri i a la 
Generalitat Valenciana que facen el mateix. Pel que fa a les estades en 
l’estranger, s’estan activant. 

 

La rectora afegeix que en totes les reunions amb Conselleria i amb la Secretaria 
Autonòmica han insistit en que cal l’assumpció dels contractes propis i la 
Secretaria Autonòmica s’ha compromès. 

D’altra part, manifesta el seu agraïment a tot el personal pel treball i compromís 
amb aquesta Universitat durant aquests mesos. Respecte a la recerca, agraeix la 
disponibilitat i el suport psicològic que s’ha donat des de la Clínica Psicològica, 
en una situació d’ansietat i estrès per la novetat de la situació, pel risc de les 
persones i per la dura situació econòmica d’algunes famílies.  

Afegeix que tenim un repte al capdavant: afrontar l’inici del proper curs. Aquest 
curs es tanca amb l’esforç que ha suposat no sols la docència no presencial, sinó 
també l’avaluació no presencial i treballar a partir de les normatives estatals i 
autonòmiques que cada setmana apareixien i anaven canviant. Continuarem 
treballant dins de les directrius que ens donen. 

I com que no hi ha més assumptes que tractar, es clou la sessió a les 12,10 
hores, de la qual cosa com a secretària general estenc aquesta acta.  

Vist i plau 

La rectora 

 

 

 

 

María Vicenta Mestre Escrivá. 

 

 

 

 


