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CONSELL DE GOVERN 

 

A la ciutat de València, el dia 6 d’octubre de 2020, a les 9’15 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 assistència presencial dels membres del Consell de Direcció. 

 

Assistents: (Amb vot) 

Rectora: Maria Vicenta Mestre 
Escrivá. 

Vicerectora d’Estudis i Política 
Lingüística: Isabel Vázquez Navarro 

Vicerector d’Ordenació Acadèmica i 
Professorat: Ernest Cano Cano 

Vicerector d’Estratègia, Qualitat i 
Tecnologies de la Informació: Joaquín 
Aldás-Manzano 

Vicerector d’Internalització i 
Cooperació: Carles Padilla Carmona 

Vicerectora d’Innovació i 
Transferència: Mª Dolores Real García 

Vicerector d’Economia i 
Infraestructures: Justo Herrera 
Gómez 

Vicerector d’Investigació: Carlos 
Hermenegildo Caudevilla. 

Vicerector de Projecció Territorial i 
Societat: Jorge Hermosilla Pla 

Vicerectora d’Igualtat, Diversitat i 
Sostenibilitat: Elena Martínez García 

Vicerector de Cultura i Esport: 
Antonio Ariño Villarroya 

Vicerectora d’Ocupació i Programes 
Formatius: Mª Adela Valero 
Aleixandre 

Gerent: Juan Vicente Climent Espí 

Secretària General: Maria Elena Olmos 
Ortega 

Degana Fac. Filologia, Traducció i 
Comunicació: Amparo Ricós Vidal 

Degà Fac. Geografia i Història: Josep 
Montesinos Martínez 

Degà Fac. Ciències de l’Activitat 
Física i Esport: Salvador Llana  
Belloch 

Degà Fac. Fisioteràpia: Antonio 
Alberola Aguilar 

Degà Fac. Magisteri: Óscar Barberá 
Marco 

Degà Fac. Física: Jorge Vidal Perona 

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: Mª 
Francisca Abad García 

Representant departaments: 
Francisco Ródenas Rigla 
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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 ETSE: Pedro Morillo Tena 

PDI Fac. Química: Luis Enrique 
Ochando Gómez 

PDI Fac. Filosofia i Ciències de 
l’Educació: María Natividad Orellana 
Alonso 

PDI Fac. Farmàcia: Hortensia Rico 
Vidal 

PDI Fac. Dret: Jesús Olavarría Iglesia 

PDI Fac. Química: Carlos Vila Descals 

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 

Representant Consell Social: 
Francisco José Marín Crespo 

(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 

	  

-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  

 

Per a tractar els punts del següent: 

ORDRE DEL DIA 

1. Aprovació, si escau, de les actes del Consell de Govern de 23 de juny, d’1 
i 14 de juliol i de 8 de setembre de 2020. 

2. Informe de la senyora rectora.  
3. Concessió, si escau, de comissió de serveis o pròrroga de la mateixa, per 

al curs 2020-2021, del professorat sol·licitant. 
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4. Aprovació, si escau, de la convocatòria, perfils i tribunals de places de 
professorat titular d’universitat amb càrrec a l’Oferta Pública d’Ocupació 
2020 (places vacants en àrees de coneixement amb situacions 
estructurals greus i places dotades dins del Programa d’Estabilització del 
professorat associat). 

5. Aprovació, si escau, de la convocatòria, perfils i tribunals de places de 
professorat contractat doctor amb càrrec a l’Oferta Pública d’Ocupació 
2020 (places vacants en àrees de coneixement amb situacions 
estructurals greus i places dotades dins del Programa d’Estabilització del 
professorat associat). 

6. Aprovació, si escau, de la convocatòria, perfils i tribunals de places de 
professorat titular d’universitat per a l’estabilització de personal 
investigador del Programa Ramon i Cajal, amb certificat I3. 

7. Aprovació, si escau, de la convocatòria, perfil i tribunal per a la provisió 
mitjançant concurs de trasllat d’una plaça de professorat titular 
d’universitat adscrita al departament de Filosofia, àrea de coneixement de 
Metafísica i Teoria del Coneixement.  

8. Informe sobre el Pla d’Ordenació Docent del curs 2019-2020. 
9. Concessió, si escau, de veniae docendi sol·licitades per al curs 2020-

2021. 
10. Aprovació, si escau, de la modificació de la Resolució del Rectorat de la 

Universitat de València, de data 2 de juny de 2020, per la qual s’estableix 
l’obligatorietat de la relació electrònica amb la Universitat de València en 
els processos de selecció de personal docent i investigador, personal 
d’administració i serveis i personal investigador de la Universitat de 
València. 

11. Concessió, si escau, de premis extraordinaris de doctorat, curs 2019-2020. 
12. Aprovació, si escau, de les Normes de préstec a domicili per a totes les 

biblioteques de la Universitat de València. 
13. Aprovació, si escau, del Reglament de règim intern del Servei de 

Biblioteques i Documentació.  
14. Aprovació, si escau, del Reglament de coordinació entre centres de cada 

Campus. 
15. Modificació, si escau, del calendari laboral de la Universitat de València, 

2020. 
16. Aprovació, si escau, de l’Oferta d’Ocupació del PAS per a l’any 2020. 
17. Autorització, si escau, per a la signatura de convenis de col·laboració. 
18. Aprovació si escau, de contracte d’opció de llicència de drets d’explotació 

a empreses. 
19. Torn obert de paraules.  

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

 

Excusa la seua assistència el president Junta PAS:  Pedro Cabrera Juan. 
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Atès que hi ha el nombre suficient de membres connectats per a la vàlida 
celebració de la sessió, la rectora declara oberta la sessió i recorda que la 
votació dels punts de l’ordre del dia es farà mitjançant el qüestionnaire que hi és 
a la comunitat de l’Aula Virtual “Reunions no presencials del consell de govern”, a 
excepció dels membres del Consell de Direcció que, atesa la seua assistència 
presencial, votaran presencialment.  

 

Punt 1. Aprovació, si escau, de les actes del consell de govern de 23 de juny, d’1 
i 14 de juliol i de 8 de setembre 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 unanimitat dels membres del Consell (41 vots a favor), es pren l’acord 
següent: 

ACGUV 132/2020. “Aprovar les actes ordinàries del consell de 
govern de 23 de juny i de 14 de juliol de 2020 i les extraordinàries 
d’1 de juliol i 8 de setembre de 2020”.  
 

Punt 2. Informe de la senyora rectora. 

La rectora comença l’informe donant la benvinguda al Sr. Francisco José Marín 
Crespo, que s’incorpora a aquest Consell, en representació del Consell Social i 
substitueix al Dr. Carlos Alfonso Cuñat.  

A continuació, informa del traspàs dels membres de la comunitat universitària 
següents, expressant el condol institucional als seus familiars: 

, Dr. Rafael Martínez Pardo, catedràtic de la Facultat de Ciències Biològiques 

. Dr. Antoni Martínez Andreu, catedràtic de l’Escola Tècnica Superior 
d’Enginyeria i també fou secretari de la Universitat de València.  

. Dr. Salvador Aldana, catedràtic d’Història de l’Art i director de l’Escola de 
Magisteri, a més de director de departament. 

. Dr. José Luis Iglesias, catedràtic jubilat de Dret Internacional 

. D. Carlos Carbonell Cantí, professor del departament de Cirurgia. 

. Sr. Antonio García del Rio, becari d’investigació del departament de Literatura 
Espanyola. 

Seguidament indica que s’ha iniciat el curs acadèmic 2020-2021 aplicant les 
recomanacions i indicacions de les autoritats, tant del Ministeri com de la 
Generalitat, competents en universitats i en sanitat i salut pública, a partir de 
l’acord del Consell de Govern i per les adaptacions realitzades per titulacions i 
assignatures. Agraeix a centres i serveis el seu magnífic treball i compromís en 
aquest període tan difícil que tots i totes patim. La Consellera de Sanitat així ho 
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va reconèixer dient que no hi ha hagut brots d’origen universitari, sinó social entre 
universitaris. 

Fa una reflexió. Opina que el més fàcil en aquesta situació és perdre el control i 
és més fàcil criticar i dir que tot està mal i que ho fem malament. Entén la por, 
però diu que la Universitat ho està fent bé i que des del primer moment, ha 
demanat més coordinació i col·laboració amb les autoritats en Salut Pública i que 
s’adopten diferents mesures. Ahir la Conselleria de Sanitat va recordar que no 
podem prendre decisions aïlladament, sinó en coordinació amb la Conselleria de 
Sanitat i Salut Pública i, en eixe sentit, des del mes de juny tirem en falta un 
protocol específic que regule els col·legis majors i residències, que fins ara 
estaven regulats com a establiments hotelers. 

La Universitat de València ja ha actuat en matèria preventiva des del mes de 
setembre amb les accions següents: 

.Va cancel·lar la seua festa tradicional de benvinguda universitària en el mes de 
juny. 

 . En la segona setmana del curs s’ha desenvolupat un programa de 
conscienciació sobre  les mesures a aplicar que ha comptat amb 140 estudiantes 
i estudiants, un programa de diàleg entre iguals per conscienciar sobre els riscos 
de la COVID i les mesures de seguretat a aplicar, el programa Les3emes. Dóna 
les gràcies a tot l’estudiantat implicat, al Vicerectorat d’Ocupació i Programes 
Formatius i al SeDi. 

. Ha contractat informadors COVID per exercir una tasca activa de vigilància 
proactiva, orientació i sensibilització especialment en zones comunes i cafeteries. 

. Ha contractat rastrejadors propis, no sols per al cas del personal de la 
Universitat, que és la nostra responsabilitat, sinó també en el cas d’estudiants, 
per tenir una radiografia de la situació en cada moment. Dóna les gràcies al 
Servei de Prevenció que està treballant matins, vesprades i caps de setmana 
sota la coordinació de la vicegerenta de Coordinació de Serveis.  

. Finalment, s’ha generat un portal informatiu, www.uv.es/covid que recull tota la 
informació en aquesta matèria per a tots els col·lectius, informació que hauríem 
de conèixer i mesures que hauríem d’aplicar. Dóna les gràcies a la Unitat Web i 
Màrketing pel seu treball. 

La setmana passada mantingué una reunió amb el conseller competent en 
Transports i li traslladà els problemes persistens en la mobilitat, com el que 
afecta als Campus de Burjassot-Paterna i d’Ontinyent i també de la situació 
actual, caracteritzada per una necessitat de distància social i per les vagues en 
transports de l’EMT. També el problema específic de la reducció de trens en 
Ontinyent que no permeten desplaçar-se a assistir a classe, atenent els horaris 
acadèmics. En eixe sentit, estem en coordinació amb l’Ajuntament d’Ontinyent 
per realitzar actuacions institucionals amb RENFE i amb les autoritats 
autonòmiques en aquest cas. 
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La rectora afegeix que també ahir, de vesprada, va tenir una reunió amb el 
conseller de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, on es va informar que 
Ferrocarrils de la Generalitat incorporarà trens de reserva per incrementar el 
nombre de places, fins arribar a la seua limitació física, que l’impedeix  incorporar 
més trens. Respecte al Campus de Burjassot-Paterna, revisaran els horaris de 
Metrobus, incrementant la freqüència i ajustant-los als horaris per als inicis de les 
classes, de les 8 a 8’30 i les 9h. 

Fa referència a l’escalonament de l’entrada a les aules demandada per la 
Generalitat per a la Universitat Politècnica, vista la nostra situació i la tasca 
realitzada pels nostres centres.  

El que més ha preocupat en els darrers dies és la situació que ha generat el brot 
del COVID-19 al Col·legi Major Galileo Galilei i a la Universitat Politècnica de 
València. Aquest col·legi és al Campus de Vera, no al Campus dels Tarongers, 
on no hi ha hagut cap problema. Per tant, s’ha demanat la col·laboració i la 
coordinació amb la Universitat Politècnica ja que també tenim estudiants que 
resideixen en el col·legi. Afegeix que totes i tots estem treballant al límit. Des del 
8 de setembre hem estat cercant una coordinació clara i directa de la situació en 
els campus universitaris amb la Conselleria de Sanitat, però malauradament, els 
nostres intents no han arribat a bon termini fins que va esclatar el brot al Galileo 
Galilei. 

Ahir, la Universitat Politècnica, seguint les instruccions de la Generalitat 
Valenciana, va passar a la modalitat de docència en línia, mantenint obert el 
Campus de Vera, però sense activitat docent presencial per als alumnes 

En el marc d’aquesta crisi sanitària ahir van mantenir una sèrie de reunions amb 
les Conselleries d’Universitats i de Sanitat i després, amb altres autoritats de la 
Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública en relació a aquests brots que 
ens poden afectar i es propaguen a partir de varies festes on no es mantingueren 
les mesures de seguretat, incloent festes a les habitacions i altres trobades sense 
mesures de distància social i preventives.  

Des de la Universitat es va dir a la consellera que hauria de revisar les empreses 
que organitzen aquestes festes i que s’estudie si estem en situació d’autoritzar-
les. 

La consellera de Sanitat ens va traslladar tres idees: 

1. Ens va demanar suport per a la sensibilització de l’estudiantat perquè 
tinguen un comportament responsable fora dels campus universitaris, 
especialment en els seus moments d’oci, ja que va felicitar les universitats 
per no produir-se contagis en l’entorn universitari, sinó en la dimensió d’oci 
i vida social. 

2. Publicarà un protocol per a residències i col·legis majors a la Comunitat 
Valenciana, tal i com havíem demanat des de la nostra Universitat. 

3. Com que ha detectat problemes per fer el cribat i el rastreig entre 
estudiants d’altres comunitats autònomes perquè no tenen un SIP  a la 
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Comunitat Valenciana, ens van demanar que traslladàrem als estudiants 
que han de crear-se un SIP a la nostra Comunitat.  

4. Ens van informar de la suspensió de les pràctiques formatives en els 
centres sanitaris de la Comunitat Valenciana dels estudis de les àrees de 
salut que s’articularan per una resolució de pròxima publicació. 

Més enllà, ens van deixar ben clar que totes les dades i totes les proves PCR i 
rastrejos els farà la Conselleria de Sanitat per tal de contenir una situació que 
transcendeix a la universitat, tot i haver-se generat a la Politècnica i ho farà com 
autoritat sanitària en el marc de l’Estatut d’Autonomia i informant directament al 
Govern d’Espanya, a través del Ministre de Sanitat.  

També com a autoritat sanitària, la consellera de Sanitat va remarcar que les 
decisions les prendríem conjuntament, però sobre la base de criteris de salut 
pública. Per tant, les decisions de tancament de grups, centres o campus, com va 
ser el cas del Campus de Vera de la Politècnica ahir, és una decisió de la 
universitat en el marc de la seua autonomia, però sempre sota criteris de 
l’autoritat sanitària en una crisi d’aquestes dimensions. No es poden prendre 
decisions individuals, sinó que es necessita la coordinació amb les autoritats 
sanitàries, encara que no sempre siga fàcil. 

En tot moment, s’ha intentat traslladar la informació a la comunitat universitària: 
als degans, deganes i directora, als delegats i delegades de prevenció i als 
representants dels estudiants, en diferents reunions.  

En eixe sentit, s’ha tractat de prendre decisions coordinades i de fer circular la 
informació en tot moment, per tal de fer realitat una autèntica governança 
universitària on totes i tots participen de la informació. 

En relació a les dades concretes del brot del Galileo Galilei vinculades a la nostra 
Universitat, ahir a darrera hora de la vesprada ens proporcionaren les dades que 
ens afecten: 

- Incidència baixa en relació a la que ha tingut a la Universitat Politècnica, 
motiu pel qual no s’han aplicat mesures d’urgència, com la suspensió de la 
docència presencial al Campus de Vera, ni tampoc mesures de caràcter 
dràstic.  

- Incidència que es concentra en els primers anys, en el primer i segon curs. 
- Que no es concentra en cap titulació, centre o campus en concret, estant 

repartits en una proporció semblant el nombre de casos pels tres campus 
de la Universitat.  

És a dir, en un percentatge d’anàlisi inicial d’aproximadament la totalitat de les 
proves PCR que s’han practicat a residents i contactes estrets declarats per 
aquests i els positius, fins ahir a la nit, la incidència a la nostra Universitat és molt 
baixa. Per això, la Generalitat no aconsella adoptar cap mesura que entrebanque 
el funcionament de l’activitat a la Universitat en el marc d’aquesta nova 
normalitat.  
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La rectora indica, després d’aquestes dades tranquil·litzadores, que la situació és 
dinàmica, que no podem baixar la guàrdia i que hem de continuar amb els 
esforços que estem fent fins ara. 

Els vicerectors i vicerectores resten a disposició dels membres del consell per 
poder ampliar la informació, en la mesura del que és disponible.  

S’obre un torn d’intervencions.  

El Sr. Francesc Marí, representant del PAS, indica que en altres universitats 
s’han organitzat mesures per al teletreball i voldria saber quina és la situació en 
aquesta Universitat.  

El coordinador de l’AGE, Andrés Fernández, s’alegra de conèixer les dades de 
Sanitat que són positives, però es refereix al tema dels estudiants de risc. Opina 
que si s’haguera contemplat, com va suggerir en altres ocasions, una docència 
telemàtica, es reduiria el risc. Reclama això i que aquesta reclamació es 
dirigesca als que controlen aquest tipus de situació. 

El professor Pedro Morillo transmet el seu suport al Consell de Direcció i a la 
rectora per l’esforç fet en l’inici de curs.  

El gerent contesta Francesc Marí que el Reial Decret 29/2020 diu que el 
desenvolupament d’aquestes mesures correspon a les Administracions Públiques 
i seran objecte de negociació col·lectiva. Afegeix que estem pendents del decret 
de la Generalitat Valenciana que estableix els marcs i, a més a més, en breu es 
farà públic un estudi de la CRUE. Desprès s’establiran els grups de treball i 
posterior  negociació. 

El degà de la Facultat de Medicina i Odontologia agraeix l’esforç per part del 
Consell de Direcció i de la Vicegerència per portar endavant aquesta situació tan 
complicada, que ens obliga a reconsiderar contínuament les decisions. En nom 
dels degans de Ciències de la Salut i dels degans i deganes en general, agraeix 
l’esforç i la comunicació per resoldre els problemes. 

La rectora indica que la coordinació és necessària perquè totes i tots 
conjuntament pugem resoldre i enfrontar aquesta situació. Dóna les gràcies als 
equips deganals per eixa coordinació tan necessària. Pel que fa als estudiants 
vulnerables, els que, justificadament, no puguen assistir a les classes, poden 
demanar docència en línia. 

La vicerectora d’Estudis i Política Lingüística afegeix que aquesta situació 
s’arreplega en les normatives i protocols. El que passa és que l’estudiantat no és 
personal de la UV i, per això, s’ha de dirigir al seu metge perquè determine la 
seua situació de vulnerabilitat. A partir d’eixe moment, té dret a rebre docència no 
presencial, que serà més fàcil d’articular quan l’assignatura s’haja plantejat com a 
híbrida, però si s’ha plantejat com a presencial, s’haurà d’atendre a l’estudiant. 

 Per últim, la rectora informa que la secretària general li ha comunicat que alguns 
membres del consell tenen dificultats per poder votar i indica que els informàtics 
s’estan encarregant de resoldre els problemes. 
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Punt 3. Concessió, si escau, de comissió de serveis o pròrroga de la mateixa, per 
al curs 2020-2021, del professorat sol·licitant.  

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. Afegeix que es tracta de dues sol·licituds, de les quals la del professor 
Julio Fernández és una pròrroga. Les dues tenen informe favorable dels 
departaments corresponents i de la Comissió de Professorat. 

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

La votació dóna el resultat següent: 39 vots a favor i 2 abstencions. Per tant, es 
prenen els acords següents: 

ACGUV 133/2020. “Informar favorablement la sol·licitud 
de renovació de comissió de serveis a favor de Julio Jorge 
Fernández Garrido, professor del departament 
d’Infermeria de la Universitat de València, per a prestar 
els seus serveis a la Conselleria de Sanitat, durant el curs 
acadèmic 2020-2021.” 

 

ACGUV 134/2020. “Informar favorablement la sol·licitud 
de comissió de serveis a favor de Jordi Garcés Ferrer, 
professor del departament de Treball Social i Serveis 
Socials de la Universitat de València, per a prestar els seus 
serveis a l’OCDE-UNESCO, durant el curs acadèmic 
2020-2021.” 

 

Punt 4. Aprovació, si escau, de la convocatòria, perfils i tribunals de places de 
professorat titular d’universitat amb càrrec a l’Oferta Pública d’Ocupació 2020 
(places vacants en àrees de coneixement amb situacions estructurals greus i 
places dotades dins del Programa d’Estabilització del professorat associat). 

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 de sis places de professorat titular d’universitat de 
les quals 3 corresponen al pla d’estabilització de professorat associat i 3 a 
dotacions de places vacants en àrees en situacions estructurals greus. Comunica 
una incidència en la plaça núm. 1353 que ja s’ha resolt. 

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

El resultat de la votació és el següent: 40 vots a favor, i 1 abstenció. Per tant, es 
pren l’acord següent. 

 

ACGUV 135/2020. “Aprovar la convocatòria i informar 
favorablement sobre els perfils i tribunals de places de 
professorat titular d’universitat amb càrrec a l’Oferta 
Pública d’Ocupació 2020 (places vacants d’àrees de 
coneixement amb situacions estructurals greus i places 
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dotades dins del Programa d’Estabilització del professorat 
associat), que s’adjunten com a annex.” Annex I. 
 
 

Punt 5. Aprovació, si escau, de la convocatòria, perfils i tribunals de places de 
professorat contractat doctor amb càrrec a l’Oferta Pública d’Ocupació 2020 
(places vacants en àrees de coneixement amb situacions estructurals greus i 
places dotades dins del Programa d’Estabilització del professorat associat). 

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 d’onze places de professorat contractat doctor, de 
les quals 4 corresponen al Pla d’Estabilització de professorat associat i 4 a 
dotació de vacants en àrees amb situacions estructurals greus. S’hi han 
incorporat 3 places més que corresponen a professorat associat. Totes les places 
tenen informe favorable de la Comissió de Professorat  

Finalment, anuncia que tan sols resta una plaça de professorat contractat doctor 
associada al pla d’estabilització que portarà a un proper consell de govern.  

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

El resultat de la votació és el següent: Unanimitat dels membres del consell (41 
vots a favor). Per tant, es pren l’acord següent: 

 

ACGUV 136/2020. Aprovar la convocatòria i informar 
favorablement sobre els perfils i tribunals de places de 
professorat contractat doctor amb càrrec a l’Oferta 
Pública d’Ocupació 2020 (places vacants d’àrees de 
coneixement amb situacions estructurals greus i places 
dotades dins del Programa d’Estabilització del professorat 
associat), que s’adjunten com a annex”. Annex II. 

 

Punt 6. Aprovació, si escau, de la convocatòria, perfils i tribunals de places de 
professorat titular d’universitat per a l’estabilització de personal investigador del 
Programa Ramon i Cajal, amb certificat I3. 

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 dues places de professorat titular, una del departament de 
Química Inorgànica i altra del departament de Zoologia, corresponents a l’Oferta 
Pública d’Ocupació del 2018, informades favorablement per la Comissió de 
Professorat.  

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

Per unanimitat dels membres del consell (41 vots a favor), es pren l’acord 
següent: 
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ACGUV 137/2020. Aprovar la convocatòria i informar 
favorablement sobre els perfils i tribunals de places de 
professorat titular d’universitat per a l’estabilització de 
personal investigador del Programa Ramon i Cajal, amb 
certificat I3, que s’adjunten com a annex”. Annex III. 

 
Punt 7. Aprovació, si escau, de la convocatòria, perfil i tribunal per a la provisió, 
mitjançant concurs de trasllat d’una plaça de professorat titular d’universitat 
adscrita al departament de Filosofia, àrea de coneixement de Metafísica i Teoria 
del Coneixement. 

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. Afegeix que s’ha suprimit el perfil docent i compta amb l’informe 
favorable de la Comissió de Professorat.  

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

Per 39 vots a favor i 2 abstencions, es pren l’acord següent: 

 

ACGUV 138/2020. Aprovar la convocatòria, mitjançant 
concurs de trasllat, d’una plaça de professorat titular 
d’universitat de l’àrea de Metafísica i Teoria del 
Coneixement (departament de Filosofia) i informar 
favorablement sobre el seu perfil i tribunal”. Annex IV. 

 

Punt 8. Informe sobre el Pla d’Ordenació Docent del curs 2019-2020. 

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 compta amb l’informe favorable de la Comissió 
de Professorat. Fa una reflexió: Aquest informe es presenta més tard del que és 
habitual. S’elabora a partir d’una sèrie d’explotacions de dades de la dedicació 
docent del professorat i del POD que s’assigna al professorat. S’expliquen les 
dificultats tècniques que comporta, que s’han anat millorant en els darrers anys, 
però encara continuen havent certes dificultats per a la captació de dades. 
S’intenta comparar assignació i POD per veure les dedicacions del professorat 
que superen o no arriben al POD. Pel que fa a la càrrega lectiva del POD, 
s’observa que es fa al llarg del curs i hi ha variacions de càrrega en POD prou 
significatives que corresponen a assignatures pràctiques i treballs finals, que han 
d’ajustar la matrícula a la previsió i la docència també es va ajustant a les 
situacions sobrevingudes que es produeixen. 
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Enguany, ha estat més complicat, ja que les prioritats de gestió del professorat a 
causa de la pandèmia han estat altres, la qual cosa ens ha portat a no poder 
complir amb la planificació que hi havia. No s’ha pogut fer la tasca de 
contrastació amb els departaments, però sí s’ha fet una anàlisi global que manca 
d’una informació més qualitativa, que ha estat impossible d’aconseguir.  

S’han analitzat 4.048 registres de professorat que separen, com en cursos 
anteriors, el professorat associat no assistencial i el professorat amb dedicació 
completa.  

Pel que fa als desequilibris del professorat associat, de 1452 registres, s’han 
detectat 52 situacions d’excés de POD, que suposen un 3’5% del col·lectiu, que 
és menys que l’any passat. Un 88% del professorat associat no presenta 
desequilibris i un 9% presenta dèficit.  

Pel que fals casos de superàvit, es conclou que al llarg del curs, hi ha canvis de 
dedicació i situacions sobrevingudes que són molt difícils de gestionar en el POD, 
ja que una part correspon a contractes de menys de 12 mesos. Considera que no 
són situacions significatives i que estan repartides. 

Respecte a la situació de POD inferior a la dedicació teòrica del professorat 
associat, els casos detectats es deuen a baixes per malalties, de maternitat, de 
paternitat, o llicències. 

Pel que fa al professorat amb dedicació completa, s’han analitzat més de 2.600 
registres, un 5% presenta superàvit de POD i un 13% dèficit. El 81% no presenta 
desequilibris. 

La major part (un 77%) de les situacions en què el POD supera la dedicació 
docent, es deu a professorat que no utilitza plenament les seues reduccions 
docents. D’altra banda, indica que s’ha corregit bastant el problema de 
l’assignació del POD en les assignatures de pràctiques clíniques. Descomptat tot 
això, un 1% del professorat amb dedicació completa presenta algun problema de 
superàvit puntual. Pel que fa a la situació de dèficit de POD, en la majoria dels 
casos (56%) són àrees amb superàvit de recursos docents i per tant, el 
professorat no pot arribat al màxim i per això, no es pot parlar de dèficit 
pròpiament. De la resta de casos, un 48% correspon a permisos i baixes. 

Afegeix que, enguany, s’ha fet una anàlisi de desequilibris de POD del 
professorat ajudant doctor i no s’han trobat diferències significatives amb la resta 
del professorat.  

Finalment, indica que es recomana prosseguir amb la millora del procés de 
revisió que implica al Servei de Recursos Humans PDI i al Servei d’Informàtica i 
proposa un informe positiu del POD del curs 2019-2020, amb les recomanacions, 
precisions i justificacions de l’informe. 

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

Per unanimitat dels membres del consell (41 vots a favor), es pren l’acord 
següent: 
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ACGUV 139/2020. “Fer seua i aprovar la proposta 
d’informe global positiu del Pla d’Ordenació Docent del 
curs 2019-202, realitzada per la Comissió de Professorat, 
d’1 d’octubre de 2020, amb les precisions, justificacions i 
recomanacions incloses en l’informe que s’adjunta com a 
annex”. Annex V. 

 

Punt 9. Concessió, si escau, de veniae docendi sol·licitades 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. Afegeix que els informes dels departaments corresponents són 
favorables.  

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

Per unanimitat dels membres del consell (41 vots a favor), es pren l’acord 
següent: 

ACGUV 140/2020. “Concedir venia docendi al professorat que tot 
seguit s’esmenta, per a impartir docència, durant el curs acadèmic 
2020-2021, a EDEM Escola d’Empresaris: 

 
PROFESSORAT ASSIGNATURA 

Celia Melguizzo Chafer Macroeconomia GA i GB 

Vicente Jara Vera Sistemes d’informació i mesurament 
de l’empresa 

Ana María Galeano Revert Comptabilitat Financera GA i GB 

David Ibáñez Gil de Ramales Matemàtiques 11GA i GB 

Christian Felzenstein Direcció Estratègica de l’empresa  
GA i GB 

Jorge Alonso Senent Pla de negoci 

Valentín Lago Rodríguez Qualitat i Excel·lència Operacional 

Alicia Carrión García Introducció a la Indiferència 
Estadística GA i GB 

Miguel Verdeguer Segarra Economia de l’EU i de les 
Institucions Int 

José Manuel Guaita Martínez Teoria de la Inversió GA i GB 

Rafael Molero Prieto Introducció a la fiscalitat GA i GB”. 
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Punt 10. Aprovació, si escau, de la modificació de la Resolució del Rectorat de la 
Universitat de València de data 2 de juny de 2020, per la qual s’estableix 
l’obligatorietat de la relació electrònica amb la Universitat de València en els 
processos de selecció de personal docent i investigador, personal d’administracio 
i serveis i personal investigador de la Universitat de València.  

La rectora comunica que aquest punt es retira.  

 

Punt 11. Concessió, si escau, de premis extraordinaris de doctorat, curs 2019-
2020. 

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. Explica 
el procediment que, d’acord amb la nostra normativa, es va iniciar amb 
l’aprovació en desembre de la convocatòria d’aquests premis per part del Consell 
de Govern. Indica que es van aprovar 37 premis, si bé va hi haure dues 
correccions i finalment es van convocar 38 premis. Es van presentar 110 
sol·licituds, de les quals 1 va quedar exclosa. A la resolució provisional de 
concessió es van presentar 7 al·legacions i 2 sol·licituds d’informació, de les 
quals en 5 casos es va modificar la puntuació de la persona, i en 2 casos aquesta 
modificació alterava la proposta de concessió. Finalment, es presenta a aquest 
Consell de Govern la proposta de concessió de 37 premis, ja que en l’àrea 
d’Economia ha quedat un premi desert.  

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

Per unanimitat dels membres (41 vots a favor), es pren l’acord següent: 

 

ACGUV 141/2020. “Concedir premi extraordinari de doctorat, 
corresponent al curs acadèmic 2019-2020 als doctors i doctores 
següents: 

DOCTORS/DOCTORES AREA 

Juan Francisco Correcher Valls Matemàtiques 

Adrián del Rio Vega 

Pablo Fernández de Salas 

Física 

Marta Mon Conejero 

Víctor Rubio Giménez 

Química 

Sandra López Doménech 

Hannes Campo 

Javier Alonso del Real Arias 

Biologia Cel·lular i Molecular 

Humberto Gracián Ferrón Jiménez Ciències de la Natura 

Eugenia Yaiza Benavent Gil 

María Espert Tortajada 

Farmàcia 
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Noelia Díaz Morales 

Javier Pérez Hernández 
Javier Martínez Moreno 

Lucas Taoro González 

Alba Loras Monfort 

José Santiago Ibáñez Cabellos 

Juan Bautista Montoro Gómez 

Medicina 

Verónica García Sanz Odontologia 

Rut Navarro Martínez Infermeria i Podologia 

Ana Marcet Herranz 

Irene Cano López 

Miriam Marco Francisco 

Konstance Schoeps 

Joan Úbeda Colomer 

Psicologia 

 

Manuel Rico Llopis 

Antonio Marín García 

Economia i Sociologia 

Ignacio Durbán Martín 

Rafael Moll Noguera 

Leopoldo Parada Pino 

Dret, Ciències Polítiques i 
Criminologia 

Carmen María Martínez Varea Geografia i Història 

Amparo García Ramón 

Diana Martínez Hernández 

Filologia, Traducció i Comunicació. 

Pilar Sanz Cervera 

César Ortega Esquembre 

Filosofia i Ciències de l’Educació 

Roberto Macián González 

Rocío Domene Benito 

Magisteri”. 

 

Punt 12. Aprovació, si escau, de les Normes de préstec a domicili per a totes les 
biblioteques de la Universitat de València.  

El vicerector de Cultura i Esport presenta l’assumpte i fa referència a la 
documentació que hi ha en l’Aula Virtual de la Universitat de València. Afegeix 
que es tracta d’actualitzar una norma de préstec i de potenciar l’ús dels materials 
de les biblioteques. 

S’obre un torn d’intervencions.  

El professor Jesús Olavarría pregunta si s’ha tingut en compte l’informe de 
l’Assessoria Jurídica que suggereix que en cas de sanció, per deteriorament o no 
devolució de les obres prestades, es permeta la contestació o al·legació dels 
contestataris.  
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El vicerector de Cultura i Esport indica que sempre que s’ha produït una situació 
d’aquest tipus, s’ha tingut en compte les al·legacions i el procediment 
administratiu comú.  

Per unanimitat dels membres del consell (41 vots a favor), es pren l’acord 
següent: 

ACGUV 142/2020. “Aprovar les Normes de préstec a 
domicili per a totes les biblioteques de la Universitat de 
València, d’acord amb el text que s’adjunta com a annex”. 
Annex VI. 

 
Punt 13. Aprovació, si escau, del Reglament de règim intern del Servei de 
Biblioteques i Documentació. 

El vicerector de Cultura i Esport presenta l’assumpte i fa referència a la 
documentació que hi ha en l’Aula Virtual de la Universitat de València. Indica  que 
el reglament que hi havia era de 1988 i el paper de les biblioteques ha canviat 
durant aquests anys de manera significativa, ja que han passat a ser centres per 
a la recerca, la docència i la investigació. 

S’obre un torn d’intervencions.  

El degà de la Facultat de Dret recorda que la majoria de les universitats tenen el 
Servei de Biblioteques adscrit al Vicerectorat d’Investigació. Opina que 
l’adscripció al Vicerectora de Cultura és un poc exòtica i s’hauria de reconduir 
perquè torne al Vicerectorat d’Investigació.  

D’altra part, quan al reglament es parla de la Comissió d’usuaris, es fa un 
repartiment igualitari per centres i es tracta per igual el que no ho és. També li 
crida l’atenció que hi ha una comissió de valoració documental i quan es refereix 
a l’assessorament permanent hi ha un PDI de l’àrea de Dret Administratiu, que li 
sembla bé, però opina que són els historiadors els que valoren i haurien d’haver-
hi historiadors jurídics.  

El vicerector de Cultura i Esport contesta que en la definició de les biblioteques 
que ha citat anteriorment també hi ha la cultura. Afegeix que l’adscripció en cada 
universitat depèn de les circumstàncies que es produeixen en cada procés 
electoral i de les estratègies oportunes. En el cas de la Universitat de València, té 
a veure en la història precedent, però sempre s’ha portat a terme la coordinació 
oportuna amb tots els Vicerectorats. Opina que aquest no és un tema rellevant, 
perquè en cada moment depèn de l’estratègia de la Universitat. 

Pel que a la resta d’objeccions plantejades, no hi ha cap problema en afegir 
altres especialistes a les comissions, ja que l’objectiu del Reglament de règim 
intern és la màxima participació formal i informal. 



	  
	  
Universitat de València. CONSELL DE GOVERN 6 D’OCTUBRE DE 2020.	  
	  

-‐17-‐	  

El degà de la Facultat de Dret indica que, per al professorat de Socials, la 
biblioteca és una important eina d’investigació i, per això, opina que hauria de 
dependre del Vicerectorat d’Investigació. 

La rectora indica que es pot estudiar en un futur. 

Per 40 vots a favor i 1 abstenció, es pren l’acord següent: 

 

ACGUV 143/2020. “Aprovar el Reglament de règim 
intern del Servei de Biblioteques i Documentació, d’acord 
amb el text que s’adjunta com a annex”. Annex VII. 

 
Punt 14. Aprovació, si escau, del Reglament de coordinació entre centres de 
cada Campus.  

La secretària general presenta l’assumpte i fa referència a la documentació que 
hi ha en l’Aula Virtual de la Universitat de València. Indica que el degà de la 
Facultat de Ciències Socials va presentar un esborrany de Reglament, que es va 
lliurar a la resta de degans, deganes i directora per si volien fer algun 
suggeriment. Afegeix que aquest reglament desenvolupa el que estableix l’art. 46 
dels Estatuts, regulant la coordinació entre centres de cada Campus i establint la 
seua adscripció, l’òrgan de coordinació, les matèries objecte de coordinació i la 
gestió del campus. Formalitza pràctiques de coordinació sobre la base de 
recursos humans i materials que ja teníem. La Comissió d’Estatuts ho ha informat 
favorablement. 

S’obre un torn d’intervencions.  

El coordinador de l’AGE, Andrés Fernández suggereix que en l’art. 5, quan es diu 
que “podrà formar part de la Mesa un estudiant”, opina que això es insuficient i 
ineficient, ja que els estudiants haurien de ser membres nats. 

El degà de la Facultat de Dret agraeix la tasca de redacció del reglament, però 
anuncia que s’abstindrà en la votació perquè opina que no es resol el problema 
que planteja la coordinació de campus, sobretot perquè tracta per igual a tots els 
campus i opina que no són iguals.  

Proposaria que hi haguera un degà de Campus que no fóra de centre perquè es 
poguera dedicar millor a aquesta tasca, ja que ara suposa una sobrecàrrega de 
treball.  

La secretària general indica que donar el vot als estudiants aniria en contra del 
que diuen els Estatuts. Pel que fa a la intervenció del degà de la Facultat de Dret, 
efectivament no tots els campus són iguals, però el que s’ha fet és coordinar les 
pràctiques que hi són i que es compte amb la Mesa de Campus per a la 
planificació. Opina que amb aquest reglament s’ha avançat. 
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El degà de la Facultat de Ciències Socials indica que es recullen aspectes no 
recollits anteriorment. Comprèn la intervenció del degà de la Facultat de Dret, 
però agraeix que hi haja aquest reglament, encara que sempre es pot millorar. 

El coordinador de l’AGE afegeix que no li dóna por modificar la norma. Opina que 
si és necessari modificar els Estatuts, s’ha de fer.  

El professor Jesús Olavarría indica que, encara que està a favor del reglament tal 
com està, pel que fa a la representació dels estudiants, com a representant del 
PDI també demana representació per al PDI. Si es tracta de tenir veu i vot, si 
entren els estudiants també han d’entrar els PDI. Finalment, indica que el que vol 
dir és que cal pensar molt bé abans de canviar les normes.  

La rectora puntualitza que aquest reglament s’ha fet dins del marc legal establert 
als Estatuts.  

Per 39 vots a favor i 2 abstencions , es pren l’acord següent: 

 

ACGUV 144/2020. “Aprovar el Reglament de coordinació 
entre centres de cada Campus, d’acord amb els textos en 
valencià i castellà que s’adjunten com a annex”. Annex 
VIII. 

 

Punt 15. Modificació, si escau, del calendari laboral de la Universitat de València, 
2020. 

El gerent presenta l’assumpte i fa referència a la documentació que hi ha en 
l’Aula Virtual de la Universitat de València. Indica que la situació provocada per la 
pandèmia ha deixat sense efecte la festivitat del dijous sant com a dia de serveis 
i per a restablir la situació, es proposa repartir eixe dia entre tres dates: 13 
d’octubre, 4 i 7 de desembre. La Mesa Negociadora ho va informar 
favorablement per unanimitat. 

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

Per unanimitat dels membres del consell (41 vots a favor), es pren l’acord 
següent: 

 

ACGUV 145/2020. “Modificar l’apartat dels “Serveis 
sense dia del servei”, de l’addenda al calendari general per 
a l’any 2020, aprovat en la sessió del Consell de Govern de 
17 de desembre de 2019 (ACGUV 287/2020), en el sentit 
següent: 
 
En els serveis que no tinguen establert el dia del servei, el 
personal s’agruparà en tres torns de treball a l’efecte de 
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gaudir d’un dia festiu a triar d’entre el 13 d’octubre, el 4 
de desembre i el 7 de desembre de 2020”. 

 
Punt 16. Aprovació, si escau, l’Oferta d’Ocupació del PAS, per a l’any 2020. 

El gerent presenta l’assumpte i fa referència a la documentació que hi ha en 
l’Aula Virtual de la Universitat de València. Es tracta de 55 llocs de treball més el 
5% addicional. Un total de 58 llocs de treball en el torn lliure repartits en diferents 
escales. Juntament a aquestes 58 places, es publicarà l’oferta de promoció 
interna de 44 places repartides en diferents escales. La Mesa Negociadora ho va 
informar favorablement per majoria.  

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

Per 40 vots a favor i 1 abstenció, es pren l’acord següent: 

 

ACGUV 146/2020. “Aprovar l’Oferta d’Ocupació Pública 
del Personal d’Administració i Serveis de la Universitat de 
València, per a l’any 2020, que s’adjunta com a annex”. 
Annex IX. 

 

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

La vicerectora d’Innovació i Transferència, la vicerectora d’Ocupació i Programes 
Formatius, el vicerector d’Internacionalització i Cooperació i la secretària general 
presenten les propostes de convenis, corresponents a la seua àrea de treball, i 
fan 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 40 vots a favor i 1 abstenció, es prenen els acords següents: 

 

ACGUV 147/2020. “Aprovar, per a la seua subscripció, el 
conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de València i 
la Universitat de València. Estudi General, per a la 
creació a la Universitat, de la Càtedra “Ajuntament de 
València- Universitat de València. Ludificació i Govern 
Obert a la ciutat de València”, el text del qual s’adjunta 
com a annex”. Annex X. 

 



	  
	  
Universitat de València. CONSELL DE GOVERN 6 D’OCTUBRE DE 2020.	  
	  

-‐20-‐	  

ACGUV 148/2020. “Aprovar, per a la seua subscripció, el 
conveni de col·laboració entre la Universitat de València. 
Estudi General i l’empresa Señalizaciones y Obras 
Fernández, S.L. (SEOFER), per a la creació a la 
Universitat, de la Càtedra “SEOFER de Seguretat Viària i 
Mobilitat Intel·ligent”, el text del qual s’adjunta com a 
annex”. Annex XI. 

 

ACGUV 149/2020. “Aprovar, per a la seua subscripció, el 
protocol marc de col·laboració entre la Universitat de 
València. Estudi General, mitjançant l’Institut de Ciència 
Molecular (ICMOL) i l’empresa Graphenano, S.L., el text 
del qual s’adjunta com a annex”. Annex XII. 

 

ACGUV 150/2020. “Aprovar, per a la seua subscripció, 
l’acord de cooperació entre la Generalitat Valenciana, a 
través de la Vicepresidència segona i Conselleria 
d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica i la Universitat de 
València. Estudi General, per a la realització de les 
activitats de la Càtedra de Nova Transició Verda, durant 
l’exercici 2020, el text del qual s’adjunta com a annex”. 
Annex XIII. 

 

ACGUV 151/2020. “Aprovar, per a la seua subscripció, el 
conveni marc de col·laboració entre la Generalitat 
Valenciana, a través de la Conselleria de Participació, 
Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica i la 
Universitat de València. Estudi General, per a la 
realització del projecte “La cooperació universitària al 
desenvolupament 2020. Universitat de València” el text 
del qual s’adjunta com a annex”. Annex XIV. 

 

ACGUV 152/2020. “Aprovar, per a la seua subscripció, 
l’acord marc de cooperació interinstitucional entre 
l’Instituto Nacional de Antropología e Historia de los 
Estados Unidos Mexicanos i la Universitat de València. 
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Estudi General, d’acord amb el text del qual s’adjunta 
com a annex”. Annex XV. 

 

ACGUV 153/2020. “Aprovar, per a la seua subscripció, el 
conveni marc de col·laboració entre l’ONG Fami 
(Madagascar) la Universitat de València. Estudi General, 
d’acord amb el text del qual s’adjunta com a annex”. 
Annex XVI. 

 

ACGUV 154/2020. “Aprovar, per a la seua subscripció. el 
protocol marc d’intercanvi acadèmic i científic entre la 
Universidad Estatal de San Petesburgo, Federación Rusa i 
la Universitat de València. Estudi General, per als anys 
2020-2021, d’acord amb el text del qual s’adjunta com a 
annex”. Annex XVII. 

 

ACGUV 155/2020. “Aprovar, per a la seua subscripció. el 
conveni de col·laboració entre la Universitat de València. 
Estudi General i l’Administració General de l’Estat 
(Ministeri de Política Territorial i Funció Pública – 
Secretaria de l’Estat de Política Territorial i Funció 
Pública), per a la realització de pràctiques externes per 
part dels estudiants de grau/màster en Farmàcia, 
Medicina, Informació i Documentació, Periodisme, Dret i 
Infermeria de la Universitat de València en la Delegació 
del Govern a la Comunitat Valenciana/Subdelegació del 
Govern a València, d’acord amb el text del qual s’adjunta 
com a annex”. Annex XVIII. 

 

CGUV 156/2020. “Aprovar, per a la seua subscripció. el 
conveni de col·laboració entre la Universitat de València. 
Estudi General i l’entitat Seniors Españoles para la 
Cooperación Técnica (SECOT), per a la creació de l’aula 
d’emprenedoria de l’experiència UVEMPREN-SECOT, 
d’acord amb els textos en valencià i castellà que 
s’adjunten com a annex.” Annex XIX. 
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ACGUV 157/2020. “Aprovar, per a la seua subscripció. el 
conveni de reciprocitat entre la Universitat de València. 
Estudi General i l’Ajuntament de Sagunt, per a la 
percepció del complement de carrera administrativa, 
d’acord amb el text del qual s’adjunta com a annex”.  
Annex XX. 

 

ACGUV 158/2020. “Aprovar, per a la seua subscripció. el 
conveni de col·laboració entre la Universitat de València. 
Estudi General i la Diputació Provincial de València, per a 
la realització d’activitats formatives i d’investigació, 
durant 2020, d’acord amb el text del qual s’adjunta com a 
annex”. Annex XXI. 

  
Punt 18. Aprovació, si escau, de contracte d’opció de llicència de drets 
d’explotació a empreses.  

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. Es tracta 
del contracte amb l’empresa ESAM Tecnologia, S.L. que té àmbit mundial i el 
contracte amb l’empresa Biopharm Rhone Limited, de 18 mesos de durada, 
prorrogable de comú acord. 

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

Per 40 vots a favor i 1 abstenció, es prenen els acords següents: 

 

ACGUV 159/2020.  
“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 “Mètode i sistema per a 
monitoritzar la mobilitat de vehicles i de persones, i 
programa d’ordinador que implementa el mètode”, que es 
va sol·licitar a l’Oficina Española de Patentes i Marcas, de 
la qual és titular la Universitat de València, no són 
necessaris per a la defensa o millor protecció de l’interès 
públic. 
 
2. Aprovar la llicència exclusiva d’explotació i ús de la 
patent esmentada en el punt anterior i la signatura del 
contracte entre la Universitat de València. Estudi General 
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i l’empresa ESAM TECNOLOGIA, S.L, el text del qual 
s’adjunta com a annex”. Annex XXII. 

 

 
ACGUV 160/2020. 
 “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 assistida por derivatización de la 
micotoxina patulina”, que es va sol·licitar a l’Oficina 
Española de Patentes i Marcas, de la qual és cotitular la 
Universitat de València i l’Agència Estatal del Consell 
Superior d’Investigacions Científiques (CSIC), no són 
necessaris per a la defensa o millor protecció de l’interès 
públic. 
 
2. Aprovar la llicència co-exclusiva d’explotació i ús de la 
patent esmentada en el punt anterior i la signatura del 
contracte entre la Universitat de València. Estudi General, 
el CSIC i l’empresa R-Biopharm Rhone Limited, el texost 
del qual en castellà i anglès s’adjunten com a annex”. 
Annex XXIII. 

 

Punt 19. Torn obert de paraules. 

La secretària general demana disculpes pels problemes informàtics que hi ha 
hagut per poder votar i que s’han pogut resoldre abans d’acabar d’aquest punt. 

El degà de la Facultat d’Infermeria i Podologia indica, pel que fa a la continuïtat 
de les pràctiques de l’àrea de salut, que no va rebre informació fins a les 9’30h, la 
qual cosa va generar prou malestar. Agraeix la celeritat d’actuació del Consell de 
Direcció i pregunta si s’ha plantejat debatre sobre el tema d’obrir expedient als 
estudiants de la nostra Universitat del Col·legi Galileo Galilei. 

El degà de la Facultat de Dret indica que li crida l’atenció la inacció dels 
estudiants front a la crisi produïda per la pandèmia, ja que esperava una 
campanya per part dels estudiants i una participació més activa i pregunta per 
l’opinió del coordinador de l’AGE. 

La rectora respon al degà de la Facultat d’Infermeria i Podologia que ahir va ser 
un dia dens i amb certa tensió per esperar la informació que ens afectava. Per 
tant, entén la preocupació, però depenem de Sanitat per a la informació i les 
mesures. Respecte d’obrir expedients informatius als estudiants, encara no s’ha 
parlat i tampoc hi ha informació concreta de noms i d’accions. Afegeix que no se 
n’obriran si no és necessari. 
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Pel que fa a la intervenció del degà de la Facultat de Dret indica que es poden 
posar moltes normes i restriccions, però ha d’haver responsabilitat individual i per 
això és molt important la sensibilització perquè aquesta és una situació greu i 
totes i tots som responsables de complir les mesures que, preventivament, s’han 
implantat. 

Confia que totes i tots continuem treballant i que l’esforç de totes les persones 
tindrà un efecte positiu perquè tinguem uns campus universitaris saludables i per 
a controlar aquesta pandèmia que ens afecta física, psicològica i socialment. 

Gràcies a tots. 

I com que no hi ha més assumptes que tractar, es clou la sessió a les 11,20 
hores, de la qual cosa, com a secretària general, estenc aquesta acta.  

 

Vist i plau 

La rectora, 

 

 

 

María Vicenta Mestre Escrivá 

 

 

 

 

 


