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CONSELL DE GOVERN 

A la ciutat de València, el dia 14 de Juliol de 2020, a les 9’10 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 la presència telemàtica dels membres del 
consell i l’assistència presencial dels membres del Consell de Direcció a la Sala 
de Juntes de l’edifici de Rectorat.  

 

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. 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 
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Representant departaments: Mª 
Francisca Abad García 

Representant departaments: 
Francisco Ródenas Rigla 

Representant departaments: Ester 
Pérez Lorences 

Representant Instituts universitaris: 
Amparo Cervera Taulet 

PDI Fac. Medicina i Odontologia: 
José Manuel Almerich Silla 

PDI Fac. C. Socials: María José 
Aradilla Marqués 

PDI Fac. Psicologia: Pedro Rafael Gil-
Monte 

PDI Fac. Economia: Salvador Castro 
Mafé 

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 ETSE: Joaquim Morera 
Català 

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 

PAS Fac. Medicina i Odontologia: Mª 
Vicenta Alandi Palanca 

Coordinador AGE: Andrés Fernández 
Alonso 

 (sense vot): 

Degana Fac.  Filosofia i C. Educació: 
Rosa Mª Bo Bonet 

Degana Fac. Psicologia: Mª Dolores 
Sancerni Beitia 

Degà Fac. Medicina i Odontologia:  
Francisco Javier Chorro Gascó 

Degà Fac. Infermeria I Podologia: 
Antonio Merelles Tormo 

Degana Fac. Química: Adela Mauri 
Aucejo 

Directora ETS Enginyeria: Paula 
Marzal Doménech 

Degà de la Fac. Farmàcia: Juan 
Carlos Moltó Cortés 

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

President Junta PDI: Julián Sanz 
Hoya  

President Junta PAS:  Pedro Cabrera 
Juan 
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Per a tractar els punts del següent: 

 

ORDRE DEL DIA 

1.Informe de la Sra. Rectora 

2. Concessió, si escau, de la Medalla de la UV al Dr. Javier Boix Reig.  

3. Aprovació, si escau, del calendari de processos de gestió acadèmica i 
administrativa del curs 2020-2021 ( Servei de RRHH-PDI – Servei d’Estudiants. 

4. Aprovació, si escau, de transformació de plaça vacant de professor/a titular 
d’Escola Universitària, adscrita al departament de Dret del Treball i de la 
Seguretat Social en plaça de professor ajudant doctor.  

5. Aprovació, si escau, de transformació de plaça vacant de professor/a titular 
d’universitat, adscrita al departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura 
en plaça de professorat contractat doctor. 

6. Aprovació, si escau, de la convocatòria de concurs de places vacants de 
professorat contractat doctor i de titular d’universitat amb càrrec de l’OPE 2020. 

7. Aprovació, si escau, de propostes de contractació de professorat emèrit i de 
la renovació de contractes vigents. 

8. Aprovació, si escau, de propostes de nomenament de professorat honorari. 

9. Informe sobre la proposta de valoració de mèrits i adjudicació de llicències 
per període sabàtic per al curs 2020-2021. 

10. Aprovació, si escau, de proposta de nomenament d’un PDI per a la 
Comissió de Recursos. 

11. Aprovació, si escau, de canvi d’adscripció de centre.  

12. Aprovació, si escau, d’activitats de reconeixement de crèdits per 
participació universitària per al curs 2020-2021. 

13. Aprovació, si escau, del protocol d’actuació davant pràctiques fraudulentes 
en la Universitat de València.  

14. Aprovació, si escau, sobre propostes de modificació de plans d’estudi de 
màster oficial.  

15. Elecció de tres PDI que formaran part de la Comissió de Sostenibilitat. 

16. Elecció de quatre PDI  que formaran part de la Comissió de Garanties.  

17. Aprovació, si escau, del model de finançament de despeses de 
funcionament ordinari de centres i de la distribució definitiva per a l’exercici 
2020 de la partida pressupostària corresponent.  
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18. Aprovació, si escau, del model de finançament de laboratoris docents i la 
distribució definitiva per a l’exercici 2020 de la partida pressupostària 
corresponent.  

19. Aprovació, si escau, de la proposta de preus públics del Col·legi  Major 
Rector Peset i consegüent modificació del reglament d’execució 
pressupostària.  

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

21. Torn obert de paraules.  

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

 

Atès que hi ha el nombre suficient de membres connectats per a la vàlida 
celebració de la sessió, la rectora declara oberta la sessió. 

 

La rectora abans de començar el tractament dels punts de l’ordre del dia, indica 
que en aquesta sessió no hi ha aprovació d’actes  perquè des del darrer consell 
de govern, fa dues setmanes, no hi ha hagut temps suficient. Cedeix la paraula 
a la secretària general perquè informe del procediment de votacions en aquesta 
sessió.  

 

La secretària general recorda que, en compliment de l’article 11.2 del 
Reglament del Consell de Govern, s’ha previst la votació secreta, a través de 
formulari anònim en l’Aula Virtual, en la comunitat de sessions no presencials 
del Consell de Govern dels punts 2, 7, 8, 10, 15, 16 i 17. Es podrà votar en 
finalitzar el tractament del punt 17. No obstant això si algú vol votar ara, la 
votació està oberta.  

 

Punt 1. Informe de la Sra. Rectora. 

La Sra. Rectora indica en aquest context de nova normalitat marcat per la 
pandèmia, per COVID-19, que celebrem reunions de Consell de Govern no sols 
a través del sistema de videoconferència, sinó també amb major freqüència per 
tal de traslladar, amb caràcter normatiu intern, les disposicions de regulació, 
tant sanitàries com educatives, adoptades pel Govern d’Espanya i de la 
Comunitat Valenciana. Disposicions que no sempre són estables perquè 
s’adapten a l’evolució de la situació epidemiològica, però també perquè de 
vegades, experimenten canvis no suficientment explicats, que responen a 
adaptacions a les situacions epidemiològiques i canvis de concepció. 

La nova normalitat es caracteritza més que mai per les incerteses, tant per 
l’evolució de la situació sanitària, i en eixe sentit el Consell de Direcció veu amb 
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preocupació l’evolució dels rebrots en diferents territoris, com pels canvis de 
paradigma en l’aplicació de les mesures preventives contra la COVID-19.  

Respecte del darrer consell de govern hi ha poques novetats, però, arran d’un 
primer esborrany del nou Estatut del PDI en què treballa el Ministeri  
d’Universitats, la passada setmana es va reunir la Comissió Executiva ampliada 
CRUE-Professorat per a elaborar un informe sobre el marc regulador per al 
personal docent i investigador i també en relació a la reforma de la Llei 
Orgànica d’Universitats al qual s’ha associat. Les organitzacions sindicals i les 
Comunitats Autònomes disposen d’aquest esborrany. 

El document principal suposa canvis molt importants respecte a les figures del 
professorat i tindrà implicacions transcendents per al present i el futur del 
sistema universitari públic. Restem pendents de les següents versions que 
partiran necessàriament de les aportacions de sindicats i governs de les 
Comunitats Autònomes, però trobem a faltar una visió de futur que enfronte dos 
dels factors que actualment suposen un dels majors problemes per al nostre 
sistema universitari: el finançament no s’acompanya de memòria econòmica i si 
bé es presenten diferents figures que ara no hi són i es parla d’eliminació de la 
precarietat en les universitats públiques, sembla que això  no es pot solventar 
sense una memòria econòmica i un millor reconeixement de les figures. Es 
passa lleugerament pel tema de la taxa de reposició En l’informe dèiem que la 
taxa de reposició limita fortament la nostra capacitat de generació de llocs de 
treball en PDI i en PAS i limita la nostra autonomia universitària, encara que 
disposen de cobertura pressupostària. Una limitació que té com a efectes més 
importants, la dificultat de planificar d’una manera adient les nostres plantilles i 
el desplegament d’estructures estables de recerca i la seua necessària 
renovació generacional.  

Així, s’entrebanca la planificació de les carreres professionals, limitant el talent i 
la capacitat de captació del talent extern.  

Per això, insisteix en l’eliminació de la taxa de reposició. Indica que tindrà una 
reunió del grup de treball amb al Ministeri per a traslladar les nostres 
preocupacions i informarà dels acords. També s’ha demanat un període 
d’al·legacions perquè les universitats puguen fer millores.  

Confia que un procés de diàleg permeta donar resposta a les necessitats dels 
diversos sistemes universitaris autonòmics i també a la diversitat de les 
universitats a nivell estatal.  

Actualment s’està treballant en el desenvolupament dels POD als 
departaments, aplicant les disposicions aprovades en el darrer Consell de 
Govern, que tindran en compte la conciliació entre la vida professional i 
personal i els requeriments de les persones més vulnerables en el context 
sanitari actual.  
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La rectora afegeix que s’han superat, de manera excepcional,  les proves de 
l’EBAU (Avaluació de Batxillerat i Accés a la Universitat), que han tingut lloc 
sense incidents i, per primera vegada i després de molts anys, fora del recinte 
universitari. Per tant, s’inicia el procés que conduirà la preinscripció i matrícula  
dels estudiants de primer curs. Per donar-los suport, enguany, el SEDI 
realitzarà la sessió informativa de suport a l’estudiant preuniversitari, a 
distància, atenent les restriccions d’aforament i de distància social. Afegeix que 
també s’ha preparat la matrícula del segon i posteriors cursos.  

A continuació, informa que la Càtedra de Drets Lingüístics, a la seua petició ha 
realitzat un informe en relació a la sentència judicial que ens afecta a totes i tots 
els valencians. Aquest informe es va comunicar a la representació dels 
estudiants d’aquest Consell de Govern, atenent a la seua intervenció en el 
darrer Consell i es posarà a disposició de qualsevol membre d’aquest Consell 
que estiga interessat.  

D’altra banda, recorda que aquest divendres tindrà lloc la sessió ordinària del 
Claustre, que atenent a les circumstàncies de la COVID-19, tindrà lloc, per 
acord de la Mesa del Claustre, d’una forma híbrida, combinant un nivell de 
presencialitat, establert d’acord amb les restriccions i càlculs d’aforament 
realitzats pels serveis tècnics de la Universitat, amb la sessió de 
videoconferència.  

Dóna les gràcies a tots i totes els que estan fent possible eixa sessió, a totes 
les persones implicades en la preparació del proper curs i, molt especialment, 
als responsables de gestió, incloent als membres del Consell de Govern per la 
seua implicació necessària en tots aquests processos.  

Són molts mesos d’un estrès important. Han estat i són moltes les hores de 
dedicació en situacions excepcionals. Com seran també les que caracteritzaran 
el proper curs. Tots i totes necessitem vacances. Però ja estan a prop. Com 
cada any, la Universitat d’Estiu de la Universitat de València a Gandia, és una 
fita al calendari que ens recorda que ens apropem a eixe temps de vacances.  
Enguany tindrà també eixa característica singular i especial que és la 
celebració a distància, a través del sistema de videoconferència.  

La temàtica elegida enguany, els ODS (Objectius de Desenvolupament 
Sostenible) són fruit de reflexió i de participació de centenars de persones a la 
nostra Universitat en les diferents línies de treball i acció vinculats a eixos 
objectius de l’ONU, compartits per totes i tots. 

Els actuals temps ens allunyen d’eixa visió de futur compartit, solidari i 
igualitari, divers, inclusiu, basat en un creixement intel·ligent, en la ciència i en 
el coneixement. Ens allunyen perquè el molt curt termini, el temps més 
immediat, marcat per la COVID-19 ens concentra i ens preocupa. Però no 
podem deixar de treballar en el futur per a les generacions que vindran després 
de nosaltres. Un futur millor en el que totes i tots continuem compromesos.  
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S’obre un torn d’intervencions.  

El president de la Junta de PAS, Pedro Cabrera, demana informació sobre la 
negociació a nivell de la CRUE sobre el teletreball i demana que es cree una 
comissió de treball pròpia de la Universitat per a avançar i treballar sobre 
aquest assumpte.  

 

Gabriel Aparicio, representant del PAS, intervé sobre el teletreball centrat en el 
Servei d’Informàtica . Indica que des d’aquest Servei és totalment  natural i 
estan habituats a treballar amb màquines a certa distància. Ara, en el 
confinament, el Servei s’ha volcat en la Institució i en el teletreball. No se 
senten especials ni herois, simplement tenen sentit d’institució i agraeix la 
felicitació de la rectora. 

Afegeix que li sorprèn la Instrucció 13/2020 de Gerència, ja que des de 
setembre aquesta instrucció no és respectuosa amb el Reial Decret-Llei 
21/2020 que, en el seu art. 7.1.e) parla de potenciació de l’ús de teletreball 
quan per la naturalesa del treball siga possible. 

En juliol es parlava de percentatges de presencialitat, però opina que s’hauria 
de concretar més en la instrucció perquè l’ambigüetat ha provocat que s’aplique 
en els diferents Serveis de diferents formes. 

Demana, des del Servei d’Informàtica que es modifique la Instrucció. El 
personal del SIUV ha presentat diferents instàncies demanant la derogació de 
la Instrucció i s’està contestant amb comunicacions genèriques. Demana que 
es revisen las instàncies i que es conteste al que se sol·licita. No es demana 
regulació del teletreball. 

També es demana que es prioritze el teletreball als col·lectius més vulnerables, 
des del punt de vista de la salut i els que tenen necessitat de conciliació.  

Finalment, indica que els treballadors i treballadores del SIUV manifesten el 
seu compromís amb la Institució i es posen a disposició de la Rectora davant el 
futur incert que es presenta.  

 

Francesc Marí, representant del PAS, pregunta com va la negociació respecte 
del grup de treball i dóna suport a la intervenció de Gabriel Aparicio. 

 

El gerent contesta pel que fa al teletreball, que en totes les Administracions hi 
ha molts grups de treball i diversos enfocaments de la situació. A partir de 
l’estiu, el vicegerent convocarà reunions per avançar en el tema. Indica que en 
aquest temps atípic s’han fet 15 Instruccions i es faran més, perquè ens tenim 
que adaptar a normatives superiors o a les situacions que ens ha portat la 
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pandèmia, Quan una Instrucció estiga superada, dictarem una altra. Espera 
que en breu tingam resultats i una regulació del teletreball. 

La rectora complementa la informació sobre el teletreball i diu que el grup de 
treball ha fet un informe que es va lliurar als Ministeris d’Universitats i de 
Treball, però encara no hi ha resposta.  

 

Punt 2. Concessió, si escau, de la Medalla de la Universitat de València al Dr. 
Javier Boix Reig. 

 

La rectora indica que, com rectora de la Universitat de València i en virtut de las 
atribucions de l’article 2 del Reglament de la Medalla, proposa a Javier Boix 
Reig com a candidat a rebre la Medalla de la Universitat de València. Aquest 
professor es va llicenciar en Dret en 1973 amb premi extraordinari de 
llicenciatura i es va  doctorar en 1966 amb premi extraordinari. En 1974 va 
rebre el premi Cañada Blanch. Va iniciar la seua carrera universitària com a 
becari de Ministeri, ocupant posteriorment les places d’agregat interí i professor 
adjunt numerari. Va obtenir la càtedra de Dret de Palma de Mallorca en 1981 i 
en 1982 es va traslladar a la Universitat d’Alacant. En 1989 tornà a la 
Universitat de València i ha estat al seu servei fins ara, defensant els valors de 
la universitat pública La seua tasca acadèmica l’ha compaginada amb la seua 
tasca d’advocat i ha assumit desinteressadament la defensa de diversos casos 
involucrant a la Institució, al professorat i al PAS o als estudiants, posant de 
manifest la seua lleialtat a la Universitat de València. Ha rebut la insígnia del 
Col·legi d’Advocats i ha continuat amb les seues tasques docents i amb 
l’activitat investigadora i participativa en diferents projectes i tesis. Per tant, 
reuneix mèrits més que suficients perquè li siga concedida la Medalla de la 
Universitat de València no sols per la seua tasca com a catedràtic d’universitat, 
sinó i molt especialment, per la seua implicació i dedicació a la comunitat 
universitària, la defensa dels valors propis de la Universitat Pública, que es 
reflecteixen en la tasca acadèmica i professional.  

 

Finalment, indica que s’han adherit a aquesta proposta la Junta de Centre de l 
Facultat de Dret i el departament de Dret  Penal al que pertany. 

 

S’obre un torn d’intervencions.  

 

El degà de la Facultat de Dret remarca les paraules de la rectora i afegeix que 
és un acadèmic exemplar i un docent molt estimat pels seus estudiants, a més 
d’un gran gestor, sempre a disposició de la Universitat. Ha creat línies 
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d’investigació com la violència de gènere. És un orgull i una alegria per a la 
Facultat de Dret la concessió d’aquesta Medalla.  

Víctor Bethencourt s’adhereix a les paraules de la rectora i del degà de la 
Facultat de Dret. Com a representant del personal docent i investigador en 
formació, indica que el professor Boix és un exemple per als que ens dediquem 
a l’activitat investigadora, tant per la seua dedicació i compromís com per la 
seua qualitat humana i personal.  

Se sotmet a votació secreta la proposta amb el resultat següent: 42 vots a favor 
i 3 vots en blanc.  

Per tant es pren l’acord següent : 

 

ACGUV 111/2020. “Concedir la Medalla de la Universitat de València al Dr. 
Javier Boix Reig.”  

 

Punt 3. Aprovació, si escau, del calendari de processos de gestió acadèmica i 
administrativa del curs 2020-2021 (Servei de RRHH PDI i Servei d’Estudiants) 

 

El vicerector d’Ordenació Acadèmica i Professorat presenta l’assumpte i fa 
referència a la documentació que hi ha en l’Aula Virtual de la Universitat de 
València.  Indica que es planteja, com tots els anys, l’aprovació del calendari de 
gestió acadèmica i administrativa dels dos serveis, que ha estat treballat per 
ells i també els han tractat la Comissió de Professorat, la Comissió Assessora 
d’Estudis de Grau i la Comissió Assessora d’Estudis de Postgrau i en totes 
elles ha tingut informe favorable per unanimitat i per tant, planteja la seua 
aprovació.  

 

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

 

Per assentiment dels membres del Consell de Govern es prenen els acords 
següents: 

 

ACGUV 112/2020. “Aprovar el calendari de processos de gestió 
acadèmica i administrativa del Servei de Recursos Humans PDI, 
que s’adjunta com a annex, corresponent al curs 2020-2021.” Annex 
I. 
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ACGUV 113/2020. “Aprovar el calendari de processos de gestió 
acadèmica i administrativa del Servei d’Estudiants, que s’adjunta 
com a annex, corresponent al curs 2020-2021.”  Annex II. 

 

Punt 4. Aprovació, si escau, de transformació de plaça vacant de professorat 
titular d’escola universitària, adscrita al departament de Dret del Treball i de la 
Seguretat Social en plaça d’ajudant doctor. 

 

El vicerector d’Ordenació Acadèmica i Professorat presenta l’assumpte i fa 
referència a la documentació que hi ha en l’Aula Virtual. Afegeix que és una 
vacant produïda de forma sobrevinguda. És la darrera que resta d’aquesta 
sèrie i la Comissió de Professorat la va informar favorablement.  

 

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

 

Se sotmet a votació la proposta. La votació es fa a mà alçada i per unanimitat 
(47 vots a favor), es pren l’acord següent: 

 

ACGUV 114/2020. “Aprovar la transformació de la plaça vacant 
núm. 2158, de professorat titular d’escola universitària, adscrita al 
departament de Dret del Treball i de la Seguretat Social en plaça de 
professorat ajudant doctor”. 

 

Punt 5. Aprovació, si escau, de transformació de plaça vacant de professorat 
titular d’universitat, adscrita al departament de Didàctica de la Llengua i la 
Literatura en plaça de professorat contractat doctor.  

 

El vicerector d’Ordenació Acadèmica i Professorat presenta l’assumpte i fa 
referència a la documentació que hi ha en l’Aula Virtual de la Universitat de 
València. Es tracta d’una plaça vacant que es transforma en plaça de contractat 
doctor. Compta amb l’informe favorable del departament. 

 

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

 

Se sotmet a votació la proposta. La votació es fa a mà alçada i per unanimitat 
(47 vots a favor), es pren l’acord següent: 
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ACGUV 115/2020. “Aprovar la transformació de la plaça vacant 
núm. 879 de titular d’universitat, adscrita al departament de 
Didàctica de la Llengua i la Literatura en plaça de professorat 
contractat doctor.”  

 

Punt 6. Aprovació, si escau, de la convocatòria de concurs de places vacants 
de professorat contractat doctor i de titular d’universitat amb càrrec de l’OPE 
2020. 

 

El vicerector d’Ordenació Acadèmica i Professorat presenta l’assumpte i fa 
referència a la documentació que hi ha en l’Aula Virtual de la Universitat de 
València. Indica que es tracta del darrer segment de l’Oferta Pública 
d’Ocupació de 2020. Restaven set places per assignar per a la convocatòria de 
vacants en àrees amb necessitats estructurals greus. Els criteris utilitzats hi són 
en la documentació i tenen a veure amb la falta de professorat funcionari en 
plantilla, envelliment de la plantilla tant de majors de 65 anys o majors de 60, i 
necessitats estructurals.  

S’han fet consultes als departaments i s’han prioritzat els casos on els 
departaments tenen acreditats necessaris per a concursar a aquestes places. 
Es va informar en la Comissió de Professorat i, per unanimitat, es va informar 
favorablement. Hi ha àrees de contractats doctors (Infermeria, Didàctica de la 
Literatura, que s’acaba de transformar en un punt anterior, Traumatologia,i 
Ortopèdia i Pediatria) i altres de titular d’universitat (Enginyeria Química, 
Medicina, Obstetrícia i Ginecologia). En la majoria dels casos es compleixen els 
requisits. 

 

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

 

Se sotmet a votació la proposta. La votació es fa a mà alçada i per unanimitat 
(47 vots a favor), es pren l’acord següent: 

 

ACGUV 116/2020. “Aprovar la convocatòria de concurs de les 
places vacants de professorat contractat doctor i de titular 
d’universitat que es relacionen a l’annex adjunt, amb càrrec a l’OPE 
2020.” Annex III. 
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Punt 7. Aprovació,  si escau, de propostes de contractació de professorat 
emèrit i de la renovació de contractes vigents.  

 

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 les places vacants no es van a convocar ara, en setembre 
es demanarà als departaments els perfils i tribunals, perquè s’aproven en 
setembre o octubre. La Comissió de Professorat va informar favorablement 
totes les propostes de contractació i de renovació. Afegeix que aquest punt 
requereix de votació secreta. 

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

Se sotmeten a votació secreta les contractacions i renovacions, amb el resultat 
següent:  

Contractacions: 

. Basterra Alegria, Jorge. 37 vots a favor, 8 vots en blanc.  

. Borrás Salvador, Rafael. 37 vots a favor, 8 vots en blanc.  

. Cucó Giner, Josepa. 37 vots a favor, 8 vots en blanc.  

. Gimeno Adelantado, José Vicente. 34 vots a favor, 11  en blanc.  

. Higón Rodríguez, Emilio. 36 vots a favor, 9 vots en blanc.  

. Peiró Sillla, José María. 35 vots a favor, 10 vots en blanc.  

. Pérez García, Francisco.37 vots a favor, 8 vots en blanc.  

. Sánchez Ferriz, Remedio. 35 vots a favor, 10 vots en blanc.  

.Vento Torres, Vicente. 36 vots a favor, 9 vots en blanc.  

 

Renovacions: 

. Cortina Orts, Adela. 37 vots a favor, 8 vots en blanc.  

. Jiménez Redondo, Manuel. 34 vots a favor, 11 vots en blanc.  

. Miranda Casas, Ana .35 vots a favor, 10 vots en blanc.  

. Morant Deusa, Isabel. 36 vots a favor, 9 vots en blanc.  

. Sevilla Segura, Sergio. 36 vots a favor, 9 vots en blanc.  

 

Per tant, es pren l’acord següent: 
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ACGUV 117/2020.  

“1. Aprovar la contractació del professorat emèrit següent: 

Professorat Departament 

Basterra Alegria, Jorge Cirurgia 

Borrás Salvador, Rafael Microbiologia i Ecologia 

Cucó Giner, Josepa Sociologia i Antropologia Social 

Gimeno Adelantado, José 
Vicente 

Química Analítica 

Higón Rodríguez, Emilio Física Atòmica, Molecular i 
Nuclear 

Peiró Silla,  José María Psicologia Social 

Pérez García, Francisco Anàlisi Econòmica 

Sánchez Ferriz, Remedio Dret Constitucional, Ciència 
Política i de l’Administració. 

Vento Torres,Vicente Física Teòrica 
 

2. Aprovar la renovació de la contractació del professorat emèrit següent: 

Professorat Departament 

Cortina Orts, Adela Filosofia 

Jiménez Redondo, Manuel Filosofia 

Miranda Casas, Ana Psicologia Evolutiva i de 
l’Educació 

Morant Deusa, Isabel Història Moderna i 
Contemporània 

Sevilla Segura, Sergio Filosofia.” 

 

Punt 8. Aprovació, si escau, de propostes de nomenament de professorat 
honorari.  

 

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, on hi ha un resum de les propostes i documents de cadascuna de les 
propostes de nomenament. També es requereix votació secreta.  
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S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  

Se sotmeten a votació secreta les propostes de nomenament. El resultat de 
l’escrutini és el següent: 

. Aparicio Bellver, Luis. 39 vots a favor, 6 vots en blanc. 

. Barceló Torres, Carmen. 39 vots a favor, 6 vots en blanc.  

. Calvo García de Leonardo, Juan José. 35 vots a favor, 10 vots en blanc.  

. Fernández Guerrero, Rafael. 33 vots a favor, 12 vots en blanc.  

. Gil-Delgado Alberti, José Antonio. 37 vots a favor, 8 vots en blanc.  

. Latorre Latorre, Angel. 37 vots a favor, 8 vots en blanc.  

. Marco Ventura, Juan Alberto.   37 vots a favor, 8 vots en blanc.  

. Mateu Bellés, Joan. 39 vots a favor, 6 vots en blanc. 

. Messina, Nicolo. 36 vots a favor,9 vots en blanc.  

. Moya Espí, Carlos. 37 vots a favor, 8 vots en blanc.  

. Orellana Zambrano, Waldo.37 vots a favor, 8 vots en blanc.  

. Puche Pinazo, Felisa. 326 vots a favor,,9 vots en blanc.  

. Serra Desfilis, Emilia. 34 vots a favor, 11 vots en blanc. 

 

Per tant, es pren l’acord següent: 

 

ACGUV 118/2020. “Aprovar el nomenament del professorat honorari 
següent: 

Professorat Departament/Institut 

Aparicio Bellver, Luis Anatomia i Embriologia  Humana 

Barceló Torres, Carmen Filologia Catalana 

Calvo García de Leonardo, Juan 
José 

Institut Interuniv. De Llengües 
Modernes Aplicades 

Fernández Guerrero, Rafael Direcció d’Empreses “Juan Jose 
Renau Piqueras” 

Gil-Delgado Alberti, José 
Antonio 

Institut Cavanilles de 
Biodiversitat i Biologia Evolutiva 

Latorre Latorre, Ángel Psicologia Evolutiva i de 
l’Educació 
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Marco Ventura, Juan Alberto Química Orgànica 

Mateu Bellés. Josep Geografia 

Messina, Nicolo Filologia Francesa i Italiana 

Moya Espí, Carlos Filosofia 

Orellana Zambrano, Waldo Institut Univ. Investigació en 
Economia Social, 
Cooperativisme i Emprenedoria 

Puche Pinazo, Felisa Botànica i Geologia 

Serra Desfilis. Emilia Psicologia Evolutiva i de 
l’Educació” 

 

Punt 9. Informe sobre la proposta de valoració de mèrits i adjudicació de 
llicències per període sabàtic per al curs 2020-2021.  

 

El vicerector d’Ordenació Acadèmica i Professorat presenta l’assumpte i fa 
referència a la documentació que hi ha en l’Aula Virtual de la Universitat de 
València. Recorda que aquesta convocatòria la resol la rectora. El que fa el 
Consell de Govern és un informe previ i demana que siga favorable a la vista 
de la valoració de mèrits que ha fet la Comissió d’Investigació i la Comissió de 
Professorat. Hi ha mèrits que són valorats per la Comissió d’Investigació i altres 
per la Comissió de Professorat. Es fa un primer filtre, on no es tenen en compte 
les valoracions pel valencià o anglès en les àrees on la docència no pot ser 
impartida en aquests idiomes i una primera llista provisional, desprès s’obre un 
període d’al·legacions. Les dues comissions han valorat les al·legacions i s’han 
incorporat les rellevants. A continuació, s’ha comunicat als interessats indicant 
quines són les puntuacions i s’ha fet la proposta d’adjudicació. Afegeix que 
aquesta proposta, fins al dia d’avui, ha tingut dos canvis: una de les persones a 
la que li corresponia tenir una llicència, va desistir i per tant, entra la persona 
que està a continuació; l’altre canvi és un error: la llicència de Fran Pérez és 
per al segon semestre en lloc del primer. També hi ha dues professores amb 
asterisc perquè les correspon reserva de plaça. En total són 25 persones.  

 

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

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

 

ACGUV 119/2020. “Informar favorablement la valoració definitiva 
dels mèrits del professorat sol·licitant feta per la Comissió 
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d’Investigació i per la Comissió de Professorat i proposar 
l’adjudicació de 25 llicències per període sabàtic, per al curs 2020-
2021 al professorat relacionat a l’annex adjunt.” Annex IV. 

 

Punt 10. Aprovació, si escau, de la proposta de nomenament d’un PDI per a la 
Comissió de Recursos.  

 

El vicerector d’Ordenació Acadèmica i Professorat presenta l’assumpte. Indica 
que es tracta de la substitució en la Comissió de Recursos del professor Lluis 
Aparicio que es jubila. Agraeix la seua llarga participació en la Comissió i 
proposa que el substituesca la professora, titular d’universitat del Departament 
de Fisiologia (Facultat de Medicina i Odontologia), Susana Novella del Campo.  

 

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

Se sotmet a votació secreta la proposta, que obté 40 vots a favor i 5 vots en 
blanc.  

 

Per tant, es pren l’acord següent: 

 

ACGUV 120/2020. “Proposar, en compliment de l’art. 28.2 del 
Reglament de Selecció del personal docent i investigador de la 
Universitat de València,  el nomenament de la professora Susana 
Novella del Campo, titular d’universitat del departament de 
Fisiologia, per a formar part de la Comissió de Recursos.”  

 

Punt 11. Aprovació, si escau, de canvi d’adscripció de centre.  

 

El vicerector d’Ordenació Acadèmica i Professorat presenta l’assumpte i fa 
referència a la documentació que hi ha en l’Aula Virtual de la Universitat de 
València. Es tracta de la sol·licitud d’un professor de la Facultat de Ciències 
Biològiques (departament de Biologia Vegetal) de canviar a la Facultat de 
Farmàcia. S’ha comprovat que compleix tots els requisits formals necessaris i 
hi ha acord del consell del departament i de les Facultats de Ciències 
Biològiques i de Farmàcia. La Comissió de Professorat també ho va informar 
favorablement.  
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S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  

La votació es fa a mà alçada i per unanimitat (47 vots a favor) es pren l’acord 
següent: 

 

ACGUV 121/2020. “Aprovar el canvi d’adscripció de la plaça núm. 
100 de titular d’universitat, ocupada pel professor Jesús Muñoz 
Bertomeu,  de l’àrea de coneixement de Fisiologia Vegetal, de la 
Facultat de Ciències Biològiques a la Facultat de Farmàcia.”  

 

Punt 12. Aprovació, si escau, d’activitats de reconeixement de crèdits per 
participació universitària per al curs 2020-2021. 

 

La vicerectora d’Estudis i Política Lingüística presenta l’assumpte i fa referència 
a la documentació que hi ha en l’Aula Virtual de la Universitat de València. 
Indica que, com tots els anys, d’acord amb la nostra normativa, cal aprovar 
aquest assumpte. La Comissió d’Estudis de Postgrau va informar 
favorablement totes les propostes. Aquest any, ateses les peculiaritats d’aquest 
curs, la convocatòria és de continuïtat. Es demanava que continuaran les 
activitats que ja estaven i es traslladaren a modalitat no presencial les que 
pogueren ser. Entre les activitats noves estan el programa de Voluntariat en 
Violència Masclista que es treballà en col·laboració  amb la Conselleria de 
Justícia. Aquest programa ja està en marxa i es molt aconsellable.  

També s’ha incorporat la participació dels estudiants en algunes activitats dins 
del Programa Portem. Igualment, es reconeix la col·laboració de l’estudiantat 
en certs congressos de caire internacional i l’any que ve la Facultat de Física 
acollirà un congrés internacional en astropartícules que considerem que mereix 
el reconeixement de crèdits.  

 

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 122/2020. “Aprovar les activitats de participació 
universitària corresponents al curs 2020-2021, les propostes de les 
quals s’adjunten com a annex.” Annex V. 
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Punt 13. Aprovació, si escau, del protocol d’actuació davant pràctiques 
fraudulentes en la Universitat de València.  

 

La vicerectora d’Estudis i Política Lingüística presenta l’assumpte i fa referència 
a la documentació que hi ha en l’Aula Virtual de la Universitat de València. 
Indica que aquest document intenta recollir tota la normativa en matèria de 
seguretat en proves de realització. Hi ha normativa estatal i de la Universitat de 
València de caire superior que ens obliga. La regulació fonamental és el 
Reglament de Disciplina Acadèmica de 1954 que cada cert temps es diu que 
es va a derogar, però encara és vigent. Es tractava de fer un protocol que 
posara en ordre tots els procediments. Es va treballar durant el primer trimestre 
d’aquest curs per un grup de treball amb representació de 6 degans i la 
delegada de la rectora per a estudiants, un estudiant del consell de govern, el 
vicesecretari de la Universitat de València, expert en dret administratiu i el 
delegat de la rectora per a Mobilitat, a més de personal del Servei d’Estudiants. 
La intenció era que anara al Consell de Govern en gener de 2020, però havíem 
d’esperar un informe a la Direcció General de Telecomunicacions i Tecnologies 
de la Informació del Ministeri d’Economia i Empresa sobre la possibilitat 
d’utilitzar inhibidors a les aules. Van contestar que estava prohibit. 

Afegeix que aquest protocol està pensat per a una avaluació presencial. Les 
mesures més destacades són que els estudiants han de fer una declaració de 
compromís ètic a l’hora de fer la matrícula; es contempla fer ús de detectors de 
dispositius i, si hi ha indicis de còpia o plagi se li pot qualificar amb zero, però 
cal obrir un expedient informatiu per part de la Secretaria General.  

 

S’obre un torn d’intervencions.  

 

El coordinador de l’AGE, Andrés Fernàndez indica que hi ha qüestions que li 
preocupen, com ara: 

. No es defineix el que és el plagi i els seus extrems i percentatges i si s’utilitza 
un únic programa o no per a detectar-lo. 

.  Nomenar el Reial-Decret de l’any 54 li resulta contradictori quan 
posteriorment la CRUE diu que s’ha de fer una llei de contingència en la 
Universitat. Aquest Reial Decret sembla que es derogarà prompte perquè està 
en els seus últims tràmits. 

Opina que cal distingir entre sanció i mediació, ja que les sancions no són 
eficaços front a la mediació. 
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. No es contempla cap tipus d’especialitat en el procés sancionador. 

Opina que cal desestructurar la comissió de treball per a tornar a negociar-la i 
que certes acusacions adreçades a l’estudiantat sobre còpies massives no es 
corresponen amb la realitat. Per tant, cal una revisió de les declaracions 
contingudes.  

També li preocupen les consideracions del professorat en l’aula.  

Ha d’haver un procediment sancionador per a sancionar el plagi i falten per 
dirimir qüestions concretes i també negociació posterior.  

Anuncia que el seu vot serà en contra.  

 

Víctor Bethencourt, com a personal investigador, agraeix aquest protocol. 
Opina que s’hauria d’avançar en els elements que tenim per a les persones que 
donen classes i revisar el treball.  

 

La degana de la Facultat de Química agraeix a la vicerectora el treball que ha 
fet perquè opina que sempre hi ha hagut un buit i aquest document era 
necessari. Agraeix aquesta iniciativa. 

 

La vicerectora d’Estudis i Política Lingüística indica que ha intentat explicar el 
perquè i el com i perquè el document ha arribat en aquest moment. Calia 
plasmar en un document el que ja estava regulat en altres. L’estudiantat també 
ho ha demanat. No aporta reglamentació ni novetats i no entra en detalls 
perquè això ja està regulat.  

El que és un plagi ja està molt detallat i clar. En el grup de treball hi ha tres 
juristes: un especialista en dret administratiu, altre en dret penal i la cap del 
Servei d’Estudiants que també és jurista.  

 

Se sotmet a votació la proposta. La votació es fa a mà alçada i per 46 vots a 
favor, 1 en contra i cap abstenció, es pren l’acord següent: 

 

ACGUV 123/2020. “Aprovar el Protocol d’actuació davant pràctiques 
fraudulentes a la Universitat de València, que s’adjunta com a 
annex.” Annex VI. 
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Punt 14. Aprovació, si escau, de propostes de modificació de plans d’estudi de 
màster oficial  

 

La vicerectora d’Estudis i Política Lingüística presenta l’assumpte i fa referència 
a la documentació que hi ha en l’Aula Virtual de la Universitat de València. 
Indica que es tracta d’una modificació del màster en Enginyeria Ambiental, que 
és una titulació conjunta amb la Universitat Politècnica de València. Té 90 
crèdits i canvia l’estructura respecte al creditatge de les assignatures, contingut 
i nombre de assignatures. L’optativitat té informe favorable de la Comissió 
d’Estudis de Postgrau i també compta amb un informe de viabilitat favorable.  

 

S’obre un torn d’intervencions. 

 

El professor Jesús Olavarria pregunta en què termes queda la matèria de Dret 
Administratiu. 

 

La vicerectora d’Estudis i Política Lingüística indica que no pot contestar amb el 
detall i el rigor que requereix. 

 

El professor Jesús Olavarria anuncia la seua abstenció perquè opina que hi ha 
una reducció important en aquesta matèria. 

 

La vicerectora d’Estudis i Política Lingüística afegeix que segons l’informe de 
viabilitat, queda igual però no té el detall. Opina que en crèdits queda igual, 
però en continguts no ho sap amb seguretat.  

 

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 124/2020. “Modificar el pla d’estudis del Màster 
Interuniversitari en Enginyeria Ambiental, l’expedient del qual 
adjunta com a annex.” Annex VII. 
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Punt 15. Elecció de tres PDI que formaran part de la Comissió de Sostenibilitat.  

 

La vicerectora d’Igualtat, Diversitat i Sostenibilitat indica que en el darrer 
Consell de Govern es va modificar el Reglament de la Comissió de 
Sostenibilitat per a que hi haguera una composició més equilibrada dels tres 
Campus. Proposa a tres persones molt compromeses amb el tema i es 
requereix votació secreta.  

 

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

 

Se sotmet la proposta a votació secreta amb el següent resultat: 

. Cervera Taulet, Amparo. Directora de l’Institut Interuniversitari d’Economia 
Internacional , 38 vots a favor, 7 en blanc.  

.. Vázquez de Agredos, Marisa. Vicedegana de la Facultat de Geografia i 
Història. 39 vots a favor, 6 en blanc.  

. López Baeza, Ernesto. Professor de la Facultat de Física. 37 vots a favor, 8 
en blanc.  

 

Per tant, es pren l’acord següent: 

ACGUV 125/2020. “Elegir al professorat que tot seguit s’esmenta 
per formar part de la Comissió de Sostenibilitat: 

. Cervera Taulet, Amparo. Directora de l’Institut Interuniversitari 
d’Economia Internacional.  

. Vázquez de Agredos, Marisa. Vicedegana de la Facultat de 
Geografia i Història. 

. López Baeza, Ernesto. Professor de la Facultat de Física.”  

 

Punt 16. Elecció de quatre PDI que formar part de la Comissió de Garanties. 

 

El vicerector d’Estratègia, Qualitat i Tecnologies de la Informació presenta 
l’assumpte i fa la proposta. Indica que la Comissió de Garanties és l’òrgan 
encarregat de realitzar informes sobre recursos administratius que s’interposen 
i que serveixen de motivació per a la resolució que fa la rectora. Està 
contemplat en el Reglament de Procediment de l’Activitat Docent del 
Professorat. Està formada pel vicerector d’Estratègia que la presideix, per 
estudiants a proposta de l’AGE, una persona proposada per les seccions 
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sindicals amb presència de la Mesa Negociadora i també per quatre professors 
o professores funcionaris o contractats laborals indefinits, nomenats per la 
rectora a proposta del Consell de Govern, un per cada subcomitè que 
plantegen els informes d’avaluació Afegeix que aquest assumpte també 
requereix votació secreta.  

 

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

 

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

. Alba Pagán, Ester del Dept. D’Història de l’Art. 40 vots a favor i 5 vots en 
blanc.  

. Climent Diranzo, Francisco José. Dept. Economia Financera i Actuarial. ·39 
vots a favor, 6 vots en blanc.  

. López Ginés, Concepción. Dept. De Patologia. 39 vots a favor, 6 vots en 
blanc.  

. Ochando Gómez, Luis E.  Dept Química Física. 38 vots a favor, 7 en blanc.  

 

Per tant, es pren l’acord següent: 

ACGUV 126/2020. “Proposar, en compliment de l’art. 10 del 
Reglament d’Avaluació de l’Activitat Docent del professorat de la 
Universitat de València, els vocals que tot seguit s’esmenten, per 
formar part de la Comissió de Garanties: 

. Alba Pagán, Ester. Departament d’Història de l’Art 

. Climent Diranzo, Francisco José. Departament d’Economia  
Financera i Actuarial. 

. López Ginés, Concepción. Departament de Patologia. 

            . Ochando Gómez, Luis E. Departament de Química Física.” 

 

Punt 17. Aprovació, si escau, del model de finançament de despeses de 
funcionament ordinari de centres i de la distribució definitiva per a l’exercici 
2020 de la partida pressupostària  corresponent.  

 

El vicerector d’Economia i Infraestructures presenta l’assumpte i fa referència a 
la documentació que hi ha en l’Aula Virtual. Indica que el compromís és revisar 
el model. Hi ha hagut moltes reunions amb els 18 centres i manifesta l’enorme 
gratitud a les persones que han participat, la qual cosa ha permès l’avançament 
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en aquest model que millora el del punt de partida. Valora el resultat com a un 
èxit col·lectiu i el procés s’ha tancat de forma unànime. La Comissió Econòmica 
ho va informar favorablement per 19 vots a favor, cap en contra i 1 abstenció.  

A continuació, fa referència als annexos I, II i III i al fet que s’incorpora una 
clàusula de garantia i altra de salvaguarda per donar tranquil·litat als centres 
sobre que la seua planificació pressupostària es puga fer amb uns nivells de 
previsió prou segurs. 

Tant aquest model com el dels laboratoris docents han incorporat una major 
quantitat de recursos, de l’ordre de 400.000 euros. Opina que amb aquest 
model tots guanyen, des del centre que creix a nivell d’ingressos i que rebrà en 
el 2020 un 1’5% fins als centres que creixen un 45%. El creixement mitjà de les 
assignacions és d’un 12% per als centres, d’acord amb la proposta de la 
Comissió Econòmica.  

Felicita als degans i deganes dels centres, al SAP, a Jordi Jaume, a Teresa 
Bausà, a la Gerència i a la vicegerenta d’Economia i Serveis que han tingut un 
paper fonamental en tot el procés.  

 

La rectora se suma a la felicitació i molt especialment pel treball durant mesos 
dels degans, deganes i directora. Demana el vot favorable.  

 

S’obre un torn d’intervencions.  

 

Francisco Tévar reconeix el treball que s’ha fet i trasllada la seua opinió, tenint 
en compte que no és especialiste en la matèria. Opina que la destinació dels 
diners i com es distribueixen és el que configura la gestió i la filosofia. El model 
té l’estil de l’enfocament empresarial on els resultats que es reconeixen són la 
captació d’estudiants/clients i es valoren els ítems en termes absoluts i no 
relatius, el que dóna un pes especial a les circumstàncies prèvies. Els models 
tenen sesgos  que no són neutres. Aquí s’han afegit ítems però no s’inclou cap 
referència a l’empleabilitat dels egressats i egressades i, això donaria una bona 
mesura de la utilitat que tenen els nostres ensenyaments. Tampoc apareixen 
les enquestes ni la ratio d’hores dedicades a la formació del personal, que seria 
molt significatiu, si el que volem és aconseguir un model que contemple la 
qualitat i l’excel·lència. 

En definitiva, haguera preferit un model i uns pressupostos preocupats a 
fomentar la qualitat dels ensenyaments a tots els centres, un model més crític 
amb els que es premia als que aconseguesquen més vendes en el mercat.  
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El professor Carlos Vila opina que la ciència és molt important en la societat. La 
Universitat de València és el referent de les universitats valencianes. En aquest 
model econòmic, els laboratoris docents són insignificants. La ciència és molt 
cara però és necessària. Formar amb qualitat als estudiants val diners. No es 
pot tenir un pressupost tan exigu. 

Afegeix que en el model no es contemplen els TFG i els TFM experimentals i 
els estudiants fan una despesa considerable al grup d’investigació. El Campus 
de Ciències és un referent a Espanya.  

Opina que si volem continuar amb els criteris de qualitat i ser la millor 
universitat, el pressupost dels laboratoris docents cal incrementar-lo igual que 
el factor d’experimentalitat. Sense ciència no hi ha futur. 

 

La degana de la Facultat de Química agraeix al vicerector i al SAP tot el treball. 
Opina que el model té dos punts que no li agraden. Ha baixat l’experimentalitat 
i la mobilitat està molt sobredimensionada S’ha fet un component II dels 
laboratoris docents per començar la partida de pressupost dels centres que 
tenen més laboratoris experimentals i s’ha contemplat la internacionalització i 
qualitat per a pal·liar les pèrdues, però si s’ha de suplir el canvi 
d’experimentalitat en un model nou de laboratoris docents, no pot tenir 100.000 
euros. El material fungible és el que desapareix quan l’estudiant se’n va del 
laboratori i és on estan tots els reactius que s’utilitzen.  

El grau de Química té un 20% de crèdits d’experimentalitat  i això suposa molts 
diners.  

Agraeix el treball que s’ha fet i demana que es continue treballant en el model 
de laboratoris docents.  

 

El degà de la Facultat de Dret també agraeix el treball que s’ha fet i l’esforç de 
l’equip rectoral per reformular un model de pressupost ordinari que era per a 
alguns centres, de genocidi econòmic. Per fer comparacions, indica que en el 
cas dels estudiants, els crèdits que reben els estudiants d’alguns centres són 
sis vegades més que el que rep un estudiant de dret. No considera als alumnes 
com a clients, som un servei públic. Opina que el model anterior els limitava 
fortament. El compromís d’aquest equip era reformar el model i s’ha quedat a 
mig camí, però es continuarà treballant. Opina que la reforma va per bon camí i 
no té inconvenient en que s’incremente la partida de laboratoris docents. 

Agraeix el compromís de l’equip rectoral i espera que es continue treballant 
perquè no es produesca una discriminació en el finançament i en l’aplicació del 
model econòmic. 
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El degà de la Facultat de Magisteri agraeix el comportament de la Facultat 
durant aquests anys. Pel que fa a la situació dels laboratoris docents, entén i 
dóna suport al fet de treballar intensament per resoldre’l. El millor és que s’han 
separat els laboratoris del finançament dels centres. 

Fins al 2021 tenim el mateix finançament més el model de laboratoris. De 
moment, l’esforç que s’ha fet és d’agrair, ja que millora a la Facultat de 
Magisteri que era una de les més maltractades.  

 

El degà de la Facultat d’Economia indica que no està d’acord a utilitzar la 
variable d’empleabilitat, ja que el model no sols planteja els resultats sinó que 
finança les despeses dels centres, però opina que finançar l’empleabilitat com a 
una variable endògena és enganyar-nos, ja que no depèn de la qualitat de la 
docència, sinó de la titularitat.  

Pel que fa al model, agraeix al vicerector i a l’equip l’esforç realitzat. Anuncia el 
seu vot a favor perquè veu que és difícil trobar un model amb el que tots 
estiguen contents.  

En les intervencions anteriors veu un judici de valor. El fet de qüestionar el 
major cost de l’experimentalitat és obvi, però no opina que siga més important 
que la internacionalització, que és, segons les enquestes, la més valorada per 
les empreses i fa referència a les dobles titulacions internacionals.  

Respecte a la grandària, no està satisfet amb el model. La Facultat d’Economia 
té 10 vegades més crèdits que la Facultat més xicoteta i rebrà el mateix. Opina 
que és injust.  

Finalment, agraeix  a tots els degans i deganes el compromís i esforç i opina 
que és millor tenir un model actualitzat que no tenir-ne. 

 

El degà de la Facultat d’Infermeria i Podologia indica que la Facultat es queda 
com estava i afegeix que han apostat per la qualitat i no per la quantitat. 
Agraeix l’esforç que s’ha fet i tot el diàleg que hi ha hagut en totes les reunions.  

 

La professora Natividad Orellana, com a representant del màster de 
Secundària, indica que estan en l’edifici de Monteolivete i no té clar on van a 
parar els 54.000 crèdits, com a mínim, que tenen matriculats. És un centre que 
depèn acadèmicament de dues Facultats i tenen despeses de laboratoris i no 
té clar la partida que les correspon.  

 

El vicerector d’Economia i Infraestructures agraeix totes les intervencions. 
Indica que s’ha fet un esforç per diferenciar en què està actuant cadascun dels 
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models. Certament, qualsevol model té sesgos. S’han agafat referències 
d’altres universitats i s’ha fet una anàlisi de variables, algunes s’han contrastat. 
Ressalta del model, el compromís per tenir un model per al 2022 que analitze  
el que es pot millorar respecte del model que es presenta, la qual cosa 
permetrà aprofitar l’aprenentatge i integrar l’expectativa per poder associar-se 
amb el model amb el que es va a finançar a les universitats i el model amb el 
que es fa un trasllat a les diferents unitats funcionals. 

No comparteix que el model deixe de costat a la ciència. En el model més que 
la experimentalitat s’ha apostat per treballar en la part dels laboratoris docents. 
L’assignació pressupostària dels components I i II està per damunt dels 
750.000 euros.  

Opina que les intervencions dels degans que han format part del grup de treball 
reflecteixen l’evolució que han tingut com a grup. No renuncia a continuar 
millorant un model d’incentius. 

Pel que fa al màster de Secundària, està finançat des dels Serveis Centrals. El 
model que es debat açí és per als centres i l’èxit que s’ha aconseguit ha sigut 
pel procés negociador. 

 

Se sotmet a votació secreta la proposta, amb el resultat següent: 40 vots a 
favor, 2 en contra i 3 abstencions.  

 

Per tant, es pren l’acord següent: 

 

ACGUV 127/2020. “Aprovar el model de finançament de despeses 
de funcionament ordinari de centres, les seues normes de gestió i 
la distribució definitiva per a l’exercici 2020 de la partida 
pressupostària corresponent, que s’adjunten com a annex.” Annex 
VIII. 

  

Punt 18. Aprovació,  si escau, del model de finançament de laboratoris docents 
i la distribució definitiva per a l’exercici 2020 de la partida pressupostària 
corresponent.  

 

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 aquest punt està molt relacionat amb l’anterior i també va ser sotmès a 
discussió en el grup de treball i en la Comissió Econòmica que va tenir lloc ahir 
on es va aprovar per 19 vots a favor, cap en contra i 1 abstenció. Té dos 
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components. Es pot constatar el seu funcionament i el repartiment. En la 
proposta el que es fa és ratificar el model. La quantitat ja distribuïda era la 
quantitat del component I i la del component II és la que es va a distribuir.  

 

S’obre un torn d’intervencions.  

 

La degana de la Facultat de Ciències Biològiques agraeix la frase de Carlos 
Vila de sense ciència no hi ha futur. En el model perden el 25% del pressupost i 
estan molt afectats perquè el 50% es dedicava a laboratoris. En el component II 
es reparteixen 100.000 euros, dels quals els toca 17.000. Accepta el model, 
però té el compromís de continuar treballant en ell, ja que els diners són 
insuficients i en laboratoris no es poden igualar totes les activitats que es fan en 
els centres. El cost del fungible és molt important. Dóna suport a la separació 
dels models, però demana que s’assigne més pressupost i que es tinga en 
compte els diferents tipus de laboratoris que hi ha. 

 

El degà de la Facultat de Dret indica que cal considerar que la ciència no és 
sols la ciència experimental. Anuncia la seua abstenció en la votació perquè 
opina que el factor d’experimentalitat és arbitrari i grava especialment a la 
Facultat de Dret. 

 

El degà de la Facultat de Medicina i Odontologia agraeix l’esforç del vicerector i 
de l’equip rectoral. Indica que el model té un punt feble: el que es considera 
que és un laboratori docent o anar a les despeses que es deriven de la pràctica 
que es fa. Per tant, opina que s’ha de perfeccionar el sistema.   

 

El degà de la Facultat de Física dóna suport a les paraules de la degana de la 
Facultat de Ciències Biològiques i al degà de la Facultat de Medicina i 
Odontologia i també al treball que s’ha fet en el model. La Facultat de Física es 
queda igual. Opina que els centres petits tenen una gran potència i s’ha de tenir 
en compte que tota la despesa que fa el centre és de 35.000 euros. 

 

La degana de la Facultat de Química indica que la Facultat dedica el 50% del 
seu pressupost a laboratoris docents. Per tant, opina que s’ha d’incrementar 
prou el capítol de laboratoris docents, entendre el que és material fungible i 
finalment, demana que no es retarde l’elaboració del model dels departaments i 
que, tal vegada, els serveis de la Universitat també haurien de tenir un model. 
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Afegeix, que en el component II, l’assignació va al centre i la unitat de campus 
va amb el component I. 

 

El vicerector d’Economia i Infraestructures contesta a la degana de la Facultat 
de Química que el model que s’anomenava abans “confort docent” anava a la 
unitat de campus, però en aquest, els dos components van destinats als 
centres i han d’estar justificats. Afegeix que no es generen romanents. Les 
despeses del component II es podran destinar a fungible i a altre tipus de 
despesa que no siga d’equipaments, ja que aquests corresponen al component 
I. 

Se sotmet a votació la proposta. La votació es fa a mà alçada i per 43 vots a 
favor, cap en contra i 4 abstencions, es pren l’acord següent: 

 

ACGUV 128/2020. “Aprovar el model de finançament de laboratoris 
docents, les seues normes de gestió i la distribució definitiva per a 
l’exercici 2020 de la partida pressupostària corresponent, que 
s’adjunten com a annex.” Annex IX. 

 

Punt 19. Aprovació, si escau, de proposta de preus públics del Col·legi Major 
Rector Peset i consegüent modificació del reglament d’execució 
pressupostària.  

La rectora indica que aquest assumpte queda retirat.  

 

Punt 20. Autorització, si escau, per a la signatura de convenis de col·laboració 

 

La vicerectora d’Ocupació i Programes Formatius 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 de dos convenis per a realitzar pràctiques 
formatives retribuïdes.  

 

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

 

Per assentiment dels membres del Consell de Govern, es prenen els acords 
següent: 
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ACGUV 129/2020. “Autoritzar, per a la seua subscripció, l’acord de 
cooperació educativa entre la Generalitat Valenciana, a través de la 
Vicepresidència segona i Conselleria d’Habitatge i Arquitectura 
Bioclimàtica i la Universitat de València. Estudi General, el text del 
qual s’adjunta com a annex.” Annex X. 

 

ACGUV 130/2020. “Autoritzar, per a la seua subscripció, el conveni 
entre el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana i la 
Universitat de València. Estudi General, per al desenvolupament de 
programes de cooperació educativa, el text del qual s’adjunta com a 
annex.”  Annex XI. 

 

Punt 21. Torn obert de paraules.  

 

La rectora agraeix el treball de centres i departaments. Desitja a tothom un 
descans reparador durant el mes d’agost i que tornem en setembre més 
preparats per a enfrontar l’inici del curs que ens espera.  

 

I com que no hi ha més assumptes que tractar, es clou la sessió a les 12,07 
hores, de la qual cosa, com a secretària general, estenc aquesta acta.  

 

Vist i plau 

La rectora, 

 

 

 

María Vicenta Mestre Escrivá. 

 

 

 


