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CONSELL DE GOVERN 
	

A la ciutat de València, el dia 22 de desembre de 2020, a les 9’35 hores, a la 
Sala de Juntes del Rectorat, sota la presidència de la rectora, María Vicenta 
Mestre Escrivá, queda constituït en sessió ordinària, a distància, mitjançant 
videoconferència el Consell de Govern de la Universitat de València, amb 
assistència telemàtica dels membres del consell de govern i assistència presencial 
dels membres del Consell de Direcció a la Sala de Juntes del nivell 3 de l’edifici 
del Rectorat. 
	

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 

Vicerectora de Cultura i Esport: Ester 
Alba Pagán 

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 

Degana Fac. Magisteri: Ana María 
Botella Nicolás 

Degà Fac. Física: Jorge Vidal Perona 

Degana Fac. Ciències Biològiques: 
Carmen Baño Aracil 

Degà Fac. Ciències Matemàtiques: 
Juan Luis Monterde García-Pozuelo  

Degà Fac. Dret: Francisco Javier 
Palao Gil 

Degà Fac.  Economia: José Manuel 
Pastor Monsalves. 

Degà Fac. Ciències Socials: Albert 
Moncusí Ferré 

Representant departaments: 
Francisco Ródenas Rigla 

Representant departaments: Ester 
Pérez Lorences 
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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 Fac. Química: Luis Enrique 
Ochando Gómez 

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

PDI Fac. Farmàcia: Hortensia Rico 
Vidal 

PDI Fac. Dret: Jesús Olavarría Iglesia 

PDI Fac. Química: Carlos Vila Descals 

PDI Fac. Magisteri: Luis Sebastián 
Villacañas de Castro 

Personal investigador en formació: 
Víctor Bethencourt Rodríguez 

Estudiant Fac. Ciències Socials: 
Jaume Gavilà Torres 

Estudiant Fac. Medicina i 
Odontologia: Manuel González 
Ferrandis 

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.  Filosofia i C. Educació: 
Rosa Mª Bo Bonet 

Degana Fac. Psicologia i Logoèdia: Mª 
Dolores Sancerni Beitia 

Degà Fac. Medicina i Odontologia:  
Francisco Javier Chorro Gascó 

Degà Fac. Infermeria I Podologia: 
Antonio Merelles Tormo 

Degana Fac. Química: Adela Mauri 
Aucejo 

Degà Fac. Farmàcia: Juan Carlos 
Moltó Cortés 

Directora ETS Enginyeria: Paula 
Marzal Doménech 

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

President Junta PDI: Julián Sanz Hoya  

President Junta PAS:  Pedro Cabrera 
Juan 

Presidenta Comité d’Empresa: Lara 
Manyes i Font 

 

----------------- 
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Per a tractar els punts del següent 

ORDRE DEL DIA 

1. Aprovació, si escau, de l’acta del Consell de Govern de 3 de novembre de 
2020. 

2. Informe de la senyora rectora. 
3. Aprovació, si escau, de la convocatòria, perfil i tribunal d’una plaça de 

professorat contractat doctor (promoció curs 2019/2020). 
4. Autorització, si escau, del pagament de la bestreta de les retribucions 

addicionals del professorat (complement autonòmic anualitat 2021). 
5. Acordar, si escau, que la UV forme part, com a sòcia, de l’Associació 

Reserva de la Biosfera del Valle del Cabriel i designació, si escau, de 
representant titular i suplent. 

6. Aprovació, si escau, de la convocatòria de premis extraordinaris de 
doctorat del curs acadèmic 2020-2021. 

7. Estudi i aprovació, si escau, de la nova proposta de programa de doctorat 
en Nanociència i Nanotecnologia i aprovació, si escau, d’inici de 
procediment d’extinció del programa de doctorat en Nanociència i 
Nanotecnologia (codi RUCT 5600363). 

8. Concessió, si escau, de premis extraordinaris d’estudis de grau i de màster 
del curs 2019-2020. 

9. Aprovació, si escau, del projecte de pressupost de la UV, 2021. 
10. Aprovació, si escau, del projecte de reglament d’execució pressupostària, 

2021. 
11. Aprovació, si escau, de la proposta de destinació de romanent de 

tresoreria de caràcter genèric de l’exercici 2019 en l’exercici 2020. 
12. Presa de coneixement de la declaració d’emergència de diversos 

contractes amb motiu de la COVID-19. 
13. Reconeixement, si escau, de La Nau, com a museu. 
14. Aprovació, si escau, dels Estatuts de l’Aliança FORTHEM. 
15. Modificació, si escau, del reglament de la Comissió de Supercomputació de 

la UV. 
16. Autorització, si escau, per a la signatura de convenis de col·laboració. 
17. Autorització, si escau, per a la signatura de contractes de llicència 

d’explotació. 
18. Aprovació, si escau, de convenis de reconeixement i suport amb spin-off 

de la UVEG. 
19. Aprovació, si escau, de l’addenda al calendari general de la Universitat de 

València per a l’any 2021. 
20. Torn obert de paraules.  

-------------- 
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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 cedeix la paraula la 
secretària general que 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. 
Afegeix que alguns punts es poden aprovar per assentiment, encara que estiguen 
al qüestionnaire. No obstant això, si algun membre els votarà, no es tindrà en 
compte en el recompte de vots. Les votacions es podran efectuar des del 
començament de la sessió fins al termini del darrer punt que la requerisca. 

 

Punt 1. Aprovació, si escau, de l’acta del Consell de Govern de 3 de novembre de 
2020. 

La rectora presenta l’assumpte i fa referència a la documentació que hi ha a 
l’Aula Virtual de la Universitat de València.  

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

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

ACGUV 179/2020. “Aprovar l’acta de la sessió ordinària, 
a distància, del consell de govern de 3 de novembre de 
2020”. 

 

Punt 2. Informe de la senyora rectora.  

La rectora indica que comencem aquest darrer consell de govern de l’any 2020 
en un context que no té precedents en els darreres dècades. Lamenta que es 
tinga que continuar en la mateixa situació complexa que patim des del mes de 
març. Un consell de govern que hui celebrem, com estem fent en els darrers 
mesos, emprant les tecnologies de la informació i la comunicació, veient-nos a 
través de les pantalles i respectant les mesures establertes per a controlar 
l’expansió del virus COVID-19. 

En aquest mes de desembre, en què les famílies celebraran les festes de Nadal i 
d’Any Nou en unes condicions úniques que mai hem conegut cap del nosaltres: 
les  fronteres perimetrals del territori valencià es troben tancades, les 
restriccions de reunió de persones impediran que moltes persones que s’estimen 
i que estan unides per lligams familiars puguen juntar-se per celebrar aquestes 
tradicionals festes i també amb una restricció addicional a la mobilitat que obliga 
a reduir la vida social i familiar que l’oratge de la nostra Mediterrània ens permet 
gaudir. 

Són aquestes mesures obligades i necessàries com les que estem aplicant des del 
començament de la pandèmia al mes de març d’enguany. 
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Des d’aleshores, el sistema universitari públic s’ha adaptat en un temps record a 
les diferents mesures que, des del confinament de la ciutadania el segon 
quadrimestre del passat curs, dins les mesures de distància social i restriccions 
de mobilitat, han estat aplicades per les autoritats, en línia amb les mesures que, 
internacionalment, s’han determinat per combatre una pandèmia que no tenia 
precedents des del passat segle XX. 

La rectora agraeix, con ha fet en reiterades ocasions, el treball de totes les 
persones que han fet possible aquesta adaptació en una extensió del que, per a 
ella, és una forma moderna d’entendre el govern de les institucions: una 
governança compartida, des del diàleg, per tal d’enfrontar, des de la unitat, des 
del consens, els diferents reptes a què hem de fer front.  

Dóna les gràcies a l’estudiantat, al PAS i al PDI, per adoptar les mesures que han 
garantit la impartició de la docència en unes circumstàncies excepcionals. Un 
especial reconeixement al personal tècnic, d’administració i serveis, que ha fet 
possible el funcionament de les instal·lacions universitàries i el funcionament a 
distància dels serveis universitaris.  

Un treball, moltes vegades silent, però sense el qual seria impossible que 
funcionara aquesta gran institució, tant en dimensions com en extensió i, 
principalment, per les persones que la confirmen 

No són, de cap manera acceptables comentaris i valoracions que posen en dubte 
el treball de les persones sense cap fonamentació empírica i ho sap el president 
de la Junta de PAS. 

Reconeixement especial també, al personal docent i investigador, perquè la 
recerca ha continuat, de vegades, havent d’ajornar algunes experimentacions, de 
vegades, en condicions molt excepcionals, per suposat no òptimes, però sense 
aturar-se. També la docència, adaptant els models a les normes establertes per 
les autoritats. Perquè el progrés de la ciència i del coneixement i la formació no 
es poden aturar. Aquesta pandèmia ha posat en evidència la importància de la 
ciència i el coneixement per fer front als diferents reptes que tenim al davant. 
Reptes, fins i tot imprevistos, com aquesta pandèmia que s’ha estès globalment 
com a conseqüència de l’obertura de les nostres fronteres. Obertura singular, 
perquè les nostres fronteres encara són tancades per a moltíssimes persones que 
viuen situacions excepcionals als seus països i que posen en perill les seues vides 
per tal de creuar la Mediterrània i arribar a una terra amb majors nivells de 
benestar i, especialment, de seguretat.  

Eixe mal anomenat Primer Món en el qual vivim i que s’enfronta, ara, a unes 
circumstàncies no sols sanitàries, sinó també econòmiques, complexes, que 
s’estendran en el cas dels pressupostos públics a les següents generacions com a 
conseqüència del dèficit pressupostari generat al llarg d’aquest excepcional 
temps. 
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Hui aprovem el nostre pressupost. Un pressupost públic contingut, d’una banda 
per les limitacions que se’n deriven de la falta d’un model de finançament que 
tantes vegades hem reclamat a la Generalitat Valenciana. Un model de 
finançament que és ara més necessari que mai, quan hem de fer front a la 
planificació dels propers anys, que seran anys complexos, com he apuntat abans, 
quan encara estem patint els efectes de les polítiques de consolidació fiscal 
aplicades pels governs estatal i autonòmic en la passada crisi econòmica, 
financera i fiscal, els efectes de la qual encara arrosseguem, no sols en la 
dimensió pressupostària, sinó en la de la plantilla, amb una taxa de reposició 
encara vigent, que no sols limita les capacitats de creixement del personal al 
servei de les Administracions Públiques, incloses les universitats públiques, 
inclosa aquesta Universitat, sinó que no ens permet recuperar el dèficit de 
personal que estem arrossegant, de diversos anys. 

En eixe sentit, la rectora lamenta i indica que es continua reclamant a la 
Generalitat Valenciana l’acord a que s’arribà ja fa dos anys pel qual entraria en 
vigor el conveni col·lectiu per al personal universitari, que donaria resposta a 
moltes de les necessitats, però també permetria la millora de les condicions 
retributives de moltes persones. Continuarem en 2021 reivindicant la signatura 
per part de la Generalitat Valenciana d’aquest acord del qual també participà en 
la seua configuració.  

Perquè si alguna cosa ha fet palesa aquesta pandèmia és la vulnerabilitat de les 
nostres societats i la importància de les persones. Perquè tota la tecnologia del 
món no pot suplir l’acció humana, el valor que aporta a cadascuna de les 
gestions, la seua sensibilitat i el tracte i l’empatia respecte dels problemes de 
cadascú. 

Per això, hem evitat que cap personal es trobara fora de la Universitat de 
València per qüestions econòmiques. Combatre l’escletxa tecnològica amb 
recursos propis, amb ajudes que s’han ampliat també a aquest curs acadèmic i 
paralitzar les actuacions administratives a què estem obligats quan es produeixen 
impagaments de rebut de matrícula. Continuem reivindicant una política de 
beques que evite aquestes situacions i hem reforçat la política de beques pròpies 
de la Universitat de València, però ho demanem també al govern d’Espanya i a la 
Generalitat Valenciana.  

Veiem amb preocupació la política de la Conselleria d’Universitats en matèria de 
beques per tres raons diferenciades. D’una banda, perquè les beques s’estan 
resolvent tard. Molt tard. Quan el curs ha acabat i això està mot mal. No es pot 
viure amb tots aquests nivells d’incertesa. 

D’altra banda, perquè la mala gestió de la Conselleria competent en universitats, 
ara i en èpoques anteriors, ha comportat unes sentències dels tribunals úniques. 
Així, la Generalitat ha d’indemnitzar la Universitat de València i llegeix literalment 
la sentència de 31 d’octubre de 2019, “3.917.243,33 euros correspondientes a 
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los gestos financieros derivados del pago tardío de las subvenciones nominatives 
reconocidas en el plan plurianual de financiación del sistema universitario público 
valenciano 2010-2017, por los periodos 2014 y 2015”, sentència no executada 
des de 2019 per la Generalitat, el que ha obligat a una execució forçosa per 
incompliment de la seua obligació i, en una altra sentència, del Tribunal 
Constitucional, la Generalitat es veu obligada a incorporar a les convocatòries de 
beques a l’estudiantat que cursa els estudis en universitats privades. 

La principal preocupació que veu rau en la decisió de la Conselleria de fer front al 
pagament a la Universitat de València amb càrrec al pressupost de beques. No 
podem entendre eixa assignació de partida pressupostària per part de la 
Conselleria. Un pressupost que, per contra, hauria d’incrementar-se si 
s’incrementa el nombre d’estudiants que podran gaudir d’aquestes línies de 
beques i ajudes. En definitiva, unes decisions que, entenem, perjudiquen a les 
estudiantes i els estudiants. Així ho hem fet saber i ho continuarem dient. 

La rectora lamenta aquesta situació, ja que no és una situació lleial a la 
Universitat de València i el jutge diu que tenim raó. 

Indica que aquesta pandèmia ha causat directament milers de morts a tota 
Espanya. Per això prega que ens cuidem durant aquestes festes i cuidem de les 
nostres persones més estimades. 

Afegeix que la nostra responsabilitat individual forma part d’una manera 
d’entendre una societat d’iguals, de persones que tenen tots els nostres dret, 
però també les nostres obligacions individuals com a ciutadans i ciutadanes. Per 
això, no podem més que rebutjar el comportament incívic de les persones 
residents al Col·legi Major Galileo Galilei que, per segona vegada en pocs mesos, 
traslladen a la resta de la ciutadania una imatge distorsionada de la nostra 
joventut i de l’estudiantat universitari valencià.  

 

A continuació, la rectora informa al Consell de Govern de l’inici de les obres 
d’ampliació de l’Hospital Clínic. Una ampliació demandada per aquesta universitat 
des de començaments d’aquest segle XX i que s’ha iniciat amb un procediment 
urgent, en ple període de pandèmia. Manifesta el seu suport a aquesta ampliació 
d’un hospital que sentim com a propi, i que té els seus orígens en la pròpia 
Universitat de València, a la qual està lligada de múltiples formes, incloent 
físicament amb la comunicació física entre aquest hospital de la xarxa sanitària 
pública valenciana i la nostra Facultat de Medicina i Odontologia. 

Des de primers d’any, no obstant, estem avisant a la Generalitat que ha planificat 
una actuació sobre uns terrens que no són de la seua propietat: són de la 
Universitat de València. Així, les demolicions que s’han realitzat per fer aquesta 
ampliació han afectat també a un immoble propietat de la Universitat de 
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València. Una situació que lamentem perquè no s’ha atès a les nostres 
advertències.  

No serà la Universitat de València la que ature l’ampliació d’aquest estimat 
hospital de referència. No serem nosaltres qui afectarem el futur sanitari de les 
persones que viuen a València i la seua província que són ateses a aquest 
hospital. Però, amb la mateixa contundència d’aquesta afirmació, defensarem el 
patrimoni universitari i estem ja en un procés de negociació urgent per exigir la 
compensació corresponent per l’ocupació no autoritzada d’aquest espai que no 
és propietat de la Generalitat, sinó de la Universitat. 

Informa també al Consell de Govern que s’ha dissenyat un procediment normatiu 
per tal de donar resposta a les situacions singulars que poden viure les i els 
estudiants en el proper període d’exàmens, com a conseqüència d’haver contret 
la malaltia per COVID-19, o bé per l’aplicació de mesures preventives sanitàries 
de confinament per la  seua exposició a aquest coronavirus. 

Dóna les gràcies a totes les persones que han treballat per fer-ho possible i, 
especialment, gràcies a la representació estudiantil per la seua responsabilitat i 
per contribuir a la governança compartida amb una proposta d’0bertura d’aularis 
en època de vacances nadalenques que complemente l’obertura de biblioteques. 
Enguany, és un any excepcional i les mesures preventives aconsellen la distància 
social i evitar les concentracions de persones. En aplicació d’eixes mesures, es 
recomana a les estudiantes i estudiants que, en acabar les seues classes, 
retornen a les seues cases. Sabem que totes les persones no disposen de les 
mateixes condicions, de vegades, no sols les òptimes condicions, sinó tan sols les 
mínimes condicions, per estudiar als seus domicilis. Per això hem acceptat 
plenament la proposta presentada pels grups d’estudiants Sao, BEA, Unió 
d’Estudiants Valencians, DAM i CREA, reivindicada ahir per A Contracorrent i FEU 
d’obrir un aulari en cada campus per disposar d’espais segurs d’estudi a la 
Universitat de València aquestes vacances. Proposta complementada amb una 
obertura d’aparcament al Campus dels Tarongers per facilitar els accessos. 

Confia en la responsabilitat de totes i tots per continuar fent dels espais 
universitaris, espais lliures de COVID -19 i que aquesta obertura excepcional done 
resposta a les situacions excepcionals de les persones per encarar en millors 
condicions els exàmens de 2021. 

Acaba informant, com en cada Consell de Govern, del traspàs de la professora 
Maria Luisa Holzwarth Rodríguez, professora del departament de Dret 
Internacional Privat de la Facultat de Dret, i del Sr. José Julián Ponce García, 
personal d’administració i serveis de la Facultat d’Economia. Als seus companys i 
companyes i familiars, el nostre condol institucional.  

D’altra part, felicita a la professora del departament d’Anàlisi Econòmica de la 
Facultat d’Economia, Matilde Mas Ivars, per haver estat reconeguda pel Consell 
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General d’Economistes d’Espanya amb la Gran Creu al Mèrit en el servei a 
l’economia. Enhorabona. 

Enhorabona, que estén al grup d’investigació GESiin, liderat pel professor Xavier 
Uceda, per haver obtingut el Premi Europeu de Serveis Socials de l’European 
Social Network, i a la judoka María Ruiz i al jugador de frontenis Héctor González, 
per haver obtingut els premis de la Fundació Trinidad Alfonso als millors 
esportistes de la universitat.  

La rectora dóna la benvinguda a la professora del departament de Didàctica de 
l’Expressió Musical, Ana María Botella Nicolás, que s’incorpora a aquest Consell de 
Govern en la seua nova condició de degana en funcions de la Facultat de 
Magisteri. 

La Dra. Botella substitueix el professor del departament de Didàctica de les 
Ciències Experimentals, Dr. Óscar Barberá Marco, que ha renunciat a finalitzar el 
seu període com a degà de la Facultat de Magisteri, en un exercici de generositat 
i de responsabilitat.  

En aquest moment, la rectora vol agrair molt sincerament el compromís 
institucional del professor Óscar Barberá, tant en els seus períodes al front del 
Deganat de la Facultat de Magisteri, com en el govern universitari com a 
vicerector en el període del rector Ruiz. Moltes gràcies. 

També moltes gràcies a totes i tots pel compromís, per la generositat de dedicar 
part de la nostra vida a contribuir a fer possible una governança democràtica i 
participativa d’una universitat plural com la nostra, inclusiva, amb un passat que 
ens empeny cap a un futur més digital i sostenible. 

Aquest curs celebren els 125 anys de la creació de la Facultat de Ciències a la 
Universitat de València, amb la implantació dels estudis en Química a la nostra 
Universitat. 

La rectora comunica que tots rebran avui la felicitació nadalenca amb una imatge 
dels quatre elements, una llàmina de l’exposició de La Nau, commemorant els 25 
anys.  

S’obre un torn d’intervencions.  

El Coordinador de l’AGE, Andrés Fernández agraeix que la rectora haja introduït el 
tema de les beques, ja que per als estudiants són vitals. Afegeix que tal i com 
han funcionat fins ara, les beques han sigut un desastre. Finalment, agraeix a la 
rectora i al consell de Direcció haver acceptat la proposta dels estudiants de tenir 
un espai per a estudiar i valora positivament el treball conjunt que s’ha fet des de 
la Universitat de València.  

La rectora coincideix amb ell, respecte del tema de les beques.  
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Punt 3. Aprovació, si escau, de convocatòria, perfil i tribunal d’una plaça de 
professorat contractat doctor (promoció 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. Afegeix que aquest punt es refereix a una plaça de promoció, pendent 
de convocar per un problema de falta d’acreditació de la persona que ha generat 
la promoció. La Comissió de Professorat ha informat favorablement aquesta 
proposta.  

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

La rectora sotmet a votació la proposta i recorda que els membres del Consell 
voten presencialment. El resultat de la votació és el següent: 39 vots a favor, 
cap en contra i 2 abstencions. Per tant, es pren l’acord següent: 

 

ACGUV 180/2020. “Aprovar la convocatòria, el perfil i el 
tribunal de la plaça núm.1558 de professorat contractat 
doctor”, que s’adjunta com a annex. Annex I. 

 

Punt 4. Autorització, si escau, del pagament de la bestreta de les retribucions 
addicionals del professorat (complement autonòmic anualitat 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. Indica que aquest punt és ja tradicional en el Consell de Govern. Es 
tracta d’avançar les retribucions del complement autonòmic. Per poder 
percebre´l, cal l’acord del Consell de Govern. Demana el vot favorable. 

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

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

 

ACGUV 181/2020. “Autoritzar la Gerència de la 
Universitat de València al pagament en concepte de 
bestreta, amb caràcter mensual i a partir de gener de 
2021, de la quantia que figurarà com avant-proposta 
d’assignació individual en el marc de la convocatòria de 
les retribucions addicionals de l’any 2021, corresponents 
als articles 21, 22, 23 i 25 del Decret 174/2002. Aquest 
pagament s’entendrà com a bestreta de les quanties 
finalment reconegudes pel Consell Social i, per tant, serà 
susceptible de compensació en cas que aquestes no 
s’ajusten a les reconegudes provisionalment.” 
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Punt 5. Acordar, si escau, que la UV forme part, com a sòcia de l’Associació 
Reserva de la Biosfera del Valle del Cabriel i designació, si escau, de representant 
titular i suplent. 

El vicerector de Projecció Territorial i Societat presenta l’assumpte i fa referència 
a la documentació que hi ha l’Aula Virtual de la Universitat de València. Es tracta 
d’una invitació de l’Associació, que té la seua seu a Enguídanos (Cuenca). Es crea 
en 2016 i va ser aprovada per la UNESCO en 2019. És la primera Reserva de la 
Biosfera de la Comunitat Valenciana junt amb l’Alt del Túria i està asseguda en 
tres comunitats autònomes: Castella-La Manxa (36 municipis), Aragó (5 
municipis) i la Comunitat Valenciana (4 municipis: Requena, Caudete de les Fonts, 
Venta del Moro i Villagordo del Cabriel). Suposa, aproximadament el 15% de la 
Reserva de la nostra Comunitat i coincideix amb el Parc Natural de les Hoces del 
Cabriel (compartit entre la Comunitat Valenciana i Aragó). 

Indica que a l’Estat espanyol hi ha 40 reserves de la biosfera aproximadament. 
Des de l’any passat, la Comunitat Valenciana en té dues. Les reserves són 
territoris delimitats on es contemplen, per una part la conservació del patrimoni 
natural i cultural i, per altra part, el desenvolupament sostenible. En tercer lloc la 
participació de comunitats i en quart lloc la investigació, formació i aprenentatge. 
Són marques territorials relacionades amb un paisatge de qualitat i  biodiversitat. 
El relat comú es el riu Cabriel, afluent del riu Xúquer. La seua conca hidrogràfica 
s’estén per més de 4.700 Km2. 

Pel que fa als components de l’Associació Reserva de la Biosfera del Valle del 
Cabriel, en l’art. 17 dels Estatuts de la Reserva, hi ha representants de diferents 
institucions, associacions, administracions públiques i universitats. 

Aquesta Associació es constitueix com a òrgan de gestió en 2016 i, des de l’any 
passat, quan s’aprovà la Reserva, es crea una Assemblea, com a òrgan de 
participació i ens inviten a participar-hi. Opina que, des del punt de vista de la 
Universitat de València és oportú formar part d’aquesta Associació per tres 
motius: pertànyer a una xarxa territorial potent, ja constituïda; per la 
transferència del coneixement en doble direcció: cap al territori i cap a la nostra 
universitat i per la possibilitat de col·laboració amb altres universitats que ja 
formen part  (Castella-La Manxa, UPV i Saragossa, mitjançant Teruel). 

Finalment, proposa que els representants de la UV en l’Associació siguen el 
vicerector de Projecció Territorial i Societat, com a titular i el professor titular de 
Microbiologia i Ecologia, Emilio Barba Campos, com a suplent. 

Demana el vot favorable.  

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

El resultat de les votacions telemàtica i presencial és el següent: 41 vots a favor, 
cap en contra i cap abstenció. Votació a favor del titular: 40 vots i 1 en blanc, 
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Votació a favor del suplent: 40 vots i 1 en blanc.  Per tant, es pren l’acord 
següent: 

ACGUV 182/2020. “Aprovar que la Universitat de 
València forme part, com a sòcia, de l’Associació Reserva 
de la Biosfera del Valle del Cabriel i designar als 
representants següents: 
. Titular: Jorge Hermosilla Pla, vicerector de Projeccció 
Territorial i Societat  
. Suplent: Emilio Barba Campos, professor titular de 
Microbiologia i Ecologia”.  
 l’expedient del qual s’adjunta com a annex. Annex II. 

 

Punt 6. Aprovació, si escau, de la convocatòria de premis extraordinaris de 
doctorat del curs acadèmic 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, d’acord amb el reglament de premis extraordinaris, la concessió dels premis 
comença amb la resolució de la rectora, a proposta d’aquest Consell de Govern, 
per la qual es convoquen els premis, s’indica el nombre de premis i els barems de 
les 17 àrees en les que es distribueixen els programes de doctorat.  

Enguany, s’han llegit 381 tesis doctorals, distribuïdes en les 17 àrees i correspon 
assignar 32 premis extraordinaris (un per cada 10 tesis llegides en cadascuna de 
les àrees, sempre amb un mínim de 10) amb la distribució que s’indica en la 
convocatòria.  Recorda que si no s’arriba al mínim de tesis llegides, poden 
acumular-se a altres cursos posteriors, com ha succeït amb l’àrea d’Enginyeria (8 
tesis, que s’acumulen) i es pot convocar un premi. 

El procés implica la sol·licitud del premi per part de l’estudiant i acabaria amb 
l’aprovació del Consell de Govern de concessió del premi en juliol.  

Demana l’aprovació perquè la rectora signe la resolució de la convocatòria.  

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

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

 

ACGUV 183/2020. “Aprovar la convocatòria de premis 
extraordinaris de doctorat per al curs acadèmic 
2020/2021”, d’acord amb la resolució que s’adjunta com a 
annex. Annex III. 
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Punt 7. Estudi i aprovació, si escau, de la nova proposta de programa de doctorat 
en Nanociència i Nanotecnologia i aprovació, si escau, d’inici de procediment 
d’extinció del programa de doctorat en Nanociència i Nanotecnologia (codi RUCT 
5600363) 

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. La 
proposta ve motivada perquè aquest programa és un programa conjunt amb 
altres universitats, entre las que hi és la Universitat Jaume I de Castelló, que ha 
manifestat la seua voluntat de deixar de formar part del doctorat. D’acord amb el 
reial decret que regula els títols universitaris, en el títol han d’aparèixer 
especificades les universitats que imparteixen el títol conjunt i, per tant, s’ha 
d’extingir el títol anterior i fer un nou pla sense la UJI. Afegeix que el contingut 
del programa no canvia i no té conseqüències per als estudiants matriculats.  

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

El resultat de la votació telemàtica i presencial és el següent: 37 vots a favor, 
cap en contra i 3 abstencions. Per tant, es pren l’acord següent: 

 

ACGUV 184/2020. “Aprovar el programa de doctorat en 
Nanociència i Nanotecnologia (integrat per la Universitat 
de València, la Universitat d’Alacant, la Universitat 
Castilla-La Mancha i la Universitat de La Laguna) el 
document de verificació del qual s’adjunta com a annex, i 
aprovar l’inici del procediment d’extinció del programa 
de doctorat en Nanociència i Nanotecnologia (codi RUCT 
5600363), com a conseqüència d’haver sol·licitat la baixa 
en la participació del programa de doctorat la Universitat 
Jaume I de Castelló”. Annex IV. 

 

Punt 8. Concessió, si escau, de premis extraordinaris d’estudis de grau i de 
màster del curs acadèmic 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. Comenta 
el procediment i els requisits per a optar a premi extraordinari de grau i de 
màster i demana l’aprovació de la concessió dels premis extraordinaris proposats 
en cadascuna de les titulacions.  

Comunica que han egressat 6.906 persones de 54 titulacions de grau, que 
corresponen a 165 premis. En centres adscrits, han finalitzat 341 persones que 
corresponen a 11 premis extraordinaris.  

Pel que fa als màsters, hi ha 3.243 egressats, que corresponen a 156 premis 
extraordinaris distribuïts i en centres adscrits 141 egressats que corresponen a 6 
premis extraordinaris. Tots compleixen els requisits i estan avalats per les CCA. 
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Finalment, indica que des de fa 2 anys els premiats tenen una ajuda de la UV amb 
el suport del Banc de Santander, de 300 euros. 

S’obre un torn d’intervencions. 

El professor José Manuel Almerich intervé com a director del màster universitari 
en Ciències Odontològiques per indicar que aquest màster no apareix al llistat i 
demana que, cas que falten dades, es tracte en un proper consell de govern. 

La vicerectora d’Estudis i Política Lingüística, desprès de fer les comprovacions 
oportunes, indica que aquest màster no apareix en el llistat perquè no hi ha cap 
persona que complisca els requisits per a la concessió del premi extraordinari i, 
per tant, no hi ha proposta. S’acorda incorporar aquesta titulació de màster al 
llistat, indicant que no hi ha proposta de concessió. El professor José Manuel 
Almerich i el degà de la Facultat de Medicina i Odontologia agraeixen les 
explicacions i que s’incorpore aquesta informació en la documentació.  

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

 

ACGUV 185/2020. “Concedir premi extraordinari de 
grau, corresponent al curs 2019-2020, als titulats i 
titulades de la Universitat de València”, relacionats en la 
proposta que s’adjunta com a annex. Annex V. 

 

ACGUV 186/2020. “Concedir premi extraordinari de 
màster, corresponent al curs 2019-2020, als titulats i 
titulades de la Universitat de València”, relacionats en la 
proposta que s’adjunta com a annex. Annex VI. 

 

Punt 9. Aprovació, si escau, del projecte de pressupost de la UV, 2021. 

La rectora indica que la data del Consell de Govern es va retardar perquè no es 
podia tancar el pressupost, ja que faltava una part important de l’exercici que 
produïa un buit de 20 milions d’euros. S’ha treballat molt per aconseguir el màxim 
possible per poder tancar-lo. Cedeix la paraula el gerent perquè informe. 

El gerent comparteix amb els membres del consell de govern una presentació 
telemàtica per entendre el pressupost que es presenta. Indica que un any més 
presenta el pressupost que no és igual que la resta, ja que és molt complicat per 
a la gestió pública.  

Com a consideració general, indica que hi ha inseguretat en les partides 
d’ingressos que provenen de la Generalitat Valenciana i que algunes no han estat 
pressupostades. No podem llançar objectius més ambiciosos per la falta de 
finançament derivada del desacord en els conceptes per part de la Generalitat 
Valenciana. 
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El pressupost garanteix la suficiència financera de les activitats que són pròpies 
de la UV. 

Comenta que en tot el procés d’elaboració del pressupost la desconsideració de 
la Generalitat Valenciana cap a les universitats públiques ha quedat palesa i que a 
la Conselleria d’Innovació Universitats, Ciència i Societat Digital sembla que esta 
desapareguent la competència d’universitats, encara que ha crescut un 17,7% 
uns 155 milions dels quals destina un 35% a universitats. 

Des del mes de juny no hi ha hagut cap reunió sobre els pressupostos. En 
setembre es va insistir sobre la necessitat de tenir una reunió. Hi ha hagut una 
falta total de comunicació i sols hem conegut la publicació del pressupost de la 
Generalitat Valenciana i aleshores, hem vist que no contenia l’augment retributiu 
del 2%, la despesa del conveni col·lectiu i el cost derivat de la normativa estatal 
i autonòmica, perquè es considerava que era pagament únic i no feia falta res 
més.  

Pel que fa a la gestió de les universitats, agraeix als grups parlamentaris que 
hagen introduït una esmena per a introduir les depeses derivades de la normativa 
estatal i autonòmica i mantenir alguns imports del conveni col·lectiu laboral. 

Davant aquesta situació dramàtica, el que consta és el conveni del deute antic, 
sempre s’executa a conveniència de la Generalitat Valenciana. Opina que hem 
d’acceptar les solucions perquè ens dóna la possibilitat de tenir el finançament 
extraordinari per atendre despeses generals de personal i de la pròpia UV. 

En el 2019 i 2020 es fa una modificació de crèdit i es redueix el dret de les 
anualitats. Ara hi ha un canvi d’actuació i la Generalitat redueix el deute antic de 
26,93 milions a 6,83 milions en el 2021 i la diferència passarà, per modificació 
de crèdit, a incorporar-se fins al 31 de desembre. És una oportunitat, ja que els 
20 milions s’incorporaran per romanent de crèdit.  

A continuació indica que l’estructura del pressupost consta de sis capítols i 2 
annexos. 

Presenta un pressupost equilibrat de 384,8 milions d’euros que suposa un 
increment del 0,6%. Les previsions d’ingressos tenen un elevat grau de fiabilitat 
i, en matèria de personal, hi ha crèdit suficient per atendre les obligacions. Pel 
que fa a les despeses de funcionament i transferències corrents, les 
consignacions són suficients. Quant a les inversions pròpies, s’han retallat les 
previsions anuals.  

Pel que fa a l’estructura pressupostària, no experimenta canvis. La tendència de 
les partides de pes específic de subvencions de la Generalitat es van consolidant. 
La transferència corrent de la Generalitat Valenciana ha passat de ser, en el 
2012 del 75,6%; al 2021 de 67,2%. Si s’afegeixen la resta de subvencions, 
suposa un 73%.  
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La percepció de les despeses de personal continua augmentant. Des del 2012 
han augmentat un 25% i les despeses de funcionament ordinari, un 29,7%, però 
les despeses d’inversions pròpies són un 20,3% inferiors al 2012. 

Pel que fa als sous i salaris, la subvenció de la Generalitat en el 2012 era d’un 
80%, però des del 2019 no cobreix el cost del 100% del capítol de personal. 

Tot això implica un clar infrafinançament de la UV i exigeix un nou model de 
finançament que consolide els imports de sanejament del deute antic, del CNEA i 
del conveni col·lectiu laboral.  

Respecte als capítols d’ingressos, el 19,3% correspon a aportacions privades, el 
75,8% a aportacions públiques i el 4,7% a convocatòries. 

En el 2020 s’ha recollit l’increment retributiu però no s’ha abonat. Tot i això, la 
Universitat ha incrementat el 2% en les nòmines i agraeix el treball del personal 
del Servei de Comptabilitat. El CNEA no consignat per la Generalitat en 2018 es 
de 19,5 milions. 

Els ingressos patrimonials s’estimen en 0,83 milions, amb una baixada del 44% 
per la menor activitat a causa de la COVID-19. 

Pel que fa a les despeses de personal de 262,7 milions, la Llei de Pressupostos 
Generals de l’Estat inclou un augment del 0,9%, però la Generalitat no contempla 
cap augment. 

El capítol més castigat es el de les inversions pròpies, que es redueix un 17,9% 
que suposen 45,4 milions. 

En el marc pressupostari, a mitjan termini, podem dir que en el 2022 s’ha 
d’incorporar la totalitat de l’import del deute antic, CNEA i conveni col·lectiu, 
però el 2023 és la gran incertesa, ja que acaba el pla plurianual. 

El sostre de despesa per al 2021 es de 529,693.708 euros. Per tant, la situació 
és d’equilibri o de superàvit estructural i no hi ha cap operació d’endeutament. El 
deute comercial es compleix quan no supera el període medi de pagament a 30 
dies. 

La rectora agraeix a tots els centres i serveis la seua participació en l’elaboració 
del pressupost.  

S’obre un torn d’intervencions.  

El professor Jesús Olavarría manifesta la seua decepció per partida doble. Per un 
costat, amb el govern de la Generalitat Valenciana, per faltar de forma reiterada 
als compromisos amb la Universitat de València i amb les universitats públiques 
de la Comunitat Valenciana, la qual cosa es reflecteix en els comptes. Opina que 
és el moment, no sols de manifestar la nostra decepció, sinó d’actuar. I, per altre, 
amb la Universitat de València, en concret, amb el Campus dels Tarongers, per la 
falta de concreció i compromís, de projectes i necessitats que en algun moment 
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s’han manifestat. Sap que el consell de Direcció i els responsables dels comptes 
han fet un gran esforç. Opina que és sagnant que per al 2021 es minore als 
mínims el capítol d’inversions. Això posa de manifest on estem i cap a on anem i 
li sembla molt preocupant i també li preocupa el tema del deute històric i el que 
passarà quan finalitze el conveni. Sembla que eixos diners desapareixeran. 

És decebedor perquè no hi ha actuacions concretes, sinó que es deixa tot a 
compromisos ja existents i no hi ha una mínima al·lusió als problemes dels 
campus que s’estan caient. Tampoc hi ha al·lusió a una infraestructura mínima 
que els dóne esperança. Sent que la seua intervenció siga tan negativa, però ha 
de fer-la. Anuncia que no votarà en contra, però si s’abstendrà com a toc 
d’atenció. Termina la seua intervenció preguntant per la situació de la implantació 
de la comptabilitat analítica i si les inversions en eficàcia energètica s’avaluen, ja 
que es fan des fa anys però no coneix i s’haurien de fer també a posteriori. 

 

El vicerector d’Economia i Infraestructura comparteix la preocupació i la decepció 
sobretot en el tema de pressupost i falta de capacitat de recollir les necessitats 
que té la Universitat de València. Aquest és el taló d’Aquil·les de la gestió 
pressupostària de la nostra Universitat, dissenyada perquè haja una dinàmica 
d’ingressos regulable. En el tema dels ingressos, cal jugar amb els romanents. Per 
tant, en el pressupost, les inversions es faran després d’incorporar els 
romanents, en teoria amb un any de bestreta. 

Això no dóna cobertura a que les partides de despeses que puguen veure’s 
afectades (inversions pròpies), no puguen reflectir-se en el pressupost de 
despeses. En el moment que s’incorporen els romanents, possiblement en abril, 
s’incorporaran els recursos, que donaran cobertura a les inversions que tenim i 
que han sigut objecte de diverses reunions amb degans. Per tant, la gestió 
pressupostària és un poc anòmala.  

Afegeix que totes les inversions plurianuals generen una reserva de crèdit que ja 
està comptabilitzada. El capítol 6 és l’únic que incorpora romanents propis. Serà 
en les noves inversions on s’haurà de jugar amb les incorporacions de romanents 
genèrics. 

Pel que fa a les necessitats d’inversió, li preocupen els espais i serveis de la UV i 
estan treballant en diferents projectes. Per exemple, les obres de reforçament de 
façanes en els Aularis Nord i Sud del Campus dels Taronger. 

Respecte a l’avaluació de les inversions d’eficiència energètica, estan 
incorporant-se en obres noves o remodelacions, tots els estudis de sostenibilitat 
i s’inclou l’eficiència energètica. 

Finalment, pel que fa a la comptabilitat analítica, està dissenyat el sistema i es 
treballa en la integració d’aquesta comptabilitat amb les disposicions normatives 
que es tracta d’homogeneïtzar. El dia que siga efectiva, generarà una informació 
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asimètrica, ja que haurà que segregar la singularitat dels espais. Indica que hi ha 
un cost molt important en l’estructura de les universitats que distorsiona el 
càlcul de la comptabilitat analítica i pot cridar l’atenció quan es compare la nostra 
Universitat amb altres més petites.  

 

La rectora afegeix que els compromisos i l’execució continuen, però els diners 
arriben de forma estranya i es gastaran en els compromisos que hi ha.  

         

El resultat de la votació telemàtica i presencial és el següent: Per unanimitat (41 
vots a favor), es pren l’acord següent: 

 

ACGUV 187/2020. “Aprovar el projecte de pressupost de 
la Universitat de València per al 2021”, que s’adjunta com 
a annex. Annex VII. 

 

Punt 10. Aprovació, si escau, del projecte de reglament d’execució 
pressupostària, 2021. 

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 és el document de gestió 
pressupostària per al 2021. Està molt consolidat i presenta una sèrie de 
modificacions puntuals en l’art. 16 i 17 pel que fa als crèdits assignats a centres, 
departaments i instituts universitaris i també distribució de crèdits de laboratoris 
docents i de suport a la docència de campus, i també en els articles 31, de 
contractes menors; 32, s’elimina referències no actualitzades i s’adapta a la 
normativa vigent; 33, referit a despeses i projectes d’investigació i execució de 
despeses i 43,  ingressos de l’activitat investigadora. 

En el reglament hi ha dos annexos, d’actualització de tarifes i preus. Pel que fa a 
l’ús d’espais subjectes a bonificacions, s’ha d’autoritzar per la Gerencia.  

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

El resultat de la votació telemàtica i presencial és el següent: Per unanimitat (39 
vots a favor), es pren l’acord següent: 

 

ACGUV 188/2020. “Aprovar el projecte de reglament 
d’execució pressupostària per al 2021”, que s’adjunta com 
a annex. Annex VIII. 
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Punt 11. Aprovació, si escau, de projecte de destinació del romanent de 
tresoreria de caràcter genèric de l’exercici 2019 en l’exercici 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 d’una modificació de crèdit 
de romanent genèric. Indica que una vegada tancades els comptes anuals de 
2019, queda un romanent de tresoreria de caràcter genèric per al 2020 de 2,9 
milions d’euros. Tenint en compte la insuficiència del pressupost de 2020 i 2021 
per atendre les millores estructurals d’edificis de la UV, proposa que es tinga en 
consideració i s’eleve la proposta al Consell Social per a emprar aquest romanent 
genèric per a incrementar la dotació de la partida de reforma i millora 
d’instal·lacions de la UV del pressupost 2020. 

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

El resultat de la votació telemàtica i presencial és el següent: Per unanimitat (41 
vots a favor), es pren l’acord següent: 

 

ACGUV 189/2020. “Elevar al Consell Social la proposta 
de destinar el romanent de tresoreria de caràcter genèric, 
per un import de 2.924.809,91 euros, a l’increment de la 
dotació de la partida centralitzada per reformes i millores 
d’edificis i instal·lacions de la Universitat (RAM) del 
pressupost de l’exercici 2020”, d’acord amb l’expedient 
que s’adjunta com a annex. Annex IX. 

 

Punt 12. Presa de coneixement de la declaració d’emergència de diversos 
contractes amb motiu de la COVID-19. 

El vicerector d’Economia i Infraestructures presenta l’assumpte i fa referència a la 
documentació que hi ha en l’Aula Virtual de la Universitat de València. Indica que 
es compleix amb les obligacions legals d’informar al Consell de Govern i al Consell 
Social dels procediments de emergència que les circumstàncies han portat a 
escometre. És un procediment excepcional. Presenta set contractes relacionats 
amb la prestació de serveis: informació d’accessos, neteja i operadors 
informàtics.  

Pel que fa a la neteja, es tracta de tres contractes, un per cada Campus per la 
necessitat d’incorporar noves tasques que no hi eren als contractes ordinaris. 

Respecte als informadors d’accessos, també són tres contractes, un per cada 
Campus que suposen 21 llocs de formadors COVID. 

 

Finalment, quan als operadors informàtics, és un contracte per donar cobertura  
de suport en la gestió de les instal·lacions. Suposa 3 llocs de treball en el 
Campus de Burjassot i 1 en el Campus d’Ontinyent. 
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S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  

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

 

ACGUV 190/2020. “Prendre coneixement de les 
declaracions d’emergència en els Campus de Blasco 
Ibáñez, de Tarongers i de Burjassot, dels contractes que 
tot seguit s’esmenten amb motiu de la COVID-19: 
 
Contractació de serveis extraordinaris d’informació 
d’accessos  
 
. Al Campus de Blasco Ibàñez amb l’empresa CLECE, 
S.A. per un import de 46.259,41 euros, IVA inclós. 
. Al Campus de Burjassot, amb l’empresa SALZILLO 
SERVICIOS INTEGRALES, S.L. per un import  de 
32.451,20 euros, IVA inclós. 
. Al Campus dels Tarongers, amb l’empresa SALZILLO 
SERVICIOS INTEGRALES, S.L. per un import  de 
22.619,14 euros, IVA inclós. 
 
Contractació de serveis de reforçament de neteja: 
 
. Al Campus de Blasco Ibáñez amb l’empresa FISSA 
FIINALIDAD SOCIAL, S.L. per un import de 149.137,56 
euros IVA inclós. 
. Al Campus de Burjassot, amb l’empresa VARESER 96, 
S.L. per un import de 82.590,75 euros IVA inclós. 
. Al Campus dels Tarongers, amb l’empresa CLECE, S.A., 
per un import de 72.483,69 euros, IVA inclós. 
 
 
Contractació de serveis extraordinaris de suport tècnic 
informàtic: 
 
. Als tres campus de la Universitat de València, amb 
l’empresa ATOS IT SOLUTIONS AND SERVICES 
IBERIA, S.L. per un import de 31.944 euros, IVA inclós”, 

	 	 					

d’acord amb els expedients que s’adjunten com a annex.	
Annex X.	

 

Punt 13. Reconeixement de La Nau com a museu. 

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 
la raó de la presentació del punt és que la Llei de Patrimoni obliga a conservar no 
sols edificis, sinó també col·leccions i no té en compte la despesa que comporta.  
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Una de les fórmules per accedir a alguna mena de finançament és la declaració de 
l’estatut de museu o col·lecció museogràfica. Ja el tenim en el Jardí Botànic, en 
el de Història Natural i en col·leccions reconegudes. Opina que La Nau es pot 
conformar en un museu i optar a les ajudes específiques que presenta la 
Generalitat Valenciana. 

Per a trametre tota la documentació, cal que el Consell General aprove aquesta 
proposta. 

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

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

 

ACGUV 191/2020. “Aprovar la sol·licitud de 
reconeixement de La Nau com a museu”, davant la 
Generalitat Valenciana,  l’expedient del qual s’adjunta 
com a annex. Annex XI. 

 

Punt 14. Aprovació, si escau, dels Estatuts de l’Aliança FORTHEM 

El vicerector d’Internacionalització i Cooperació presenta l’assumpte i fa 
referència a la documentació que hi ha en l’Aula Virtual de la Universitat de 
València. És una aliança de universitats dins del projecte Erasmus plus 
d’universitats europees. La Universitat de València la conforma amb altres sis 
universitats de sis països diferents, inclòs Espanya i tingué una beca de cinc 
milions d’euros en 2019, que en 2020 es va incrementar en dos milions més per 
a estructures d’investigació. 

En 2019, es van aprovar 17 consorcis en primera convocatòria on participaren 
11 universitats espanyoles. La nostra és l’única universitat pública de la 
Comunitat Valenciana. En 2020, s’aprovaren 24 consorcis europeus amb la 
participació de 13 universitats espanyoles. No s’espera una nova convocatòria en 
3 anys, fins que els primers consorcis siguen avaluats. Malgrat això, s’ha passat 
de 14.500 a 26.000 milions d’euros per a 2021-2027. La Unió Europea aposta 
fort per un espai europeu d’ensenyament superior més inclusiu, innovador, digital, 
compromès socialment i més verd amb la creació de xarxes estables i sòlides en 
el temps. 

Es tracta d’una xarxa internacional amb l’aval i finançament de la Unió Europea. 
L’aliança es posa en marxa en octubre de 2019 en la UV i ara, en compliment de 
la convocatòria Erasmus, s’han d’aprovar uns Estatuts que regulen el 
funcionament dels òrgans de representació. Té representació de PDI, PAS i 
estudiants de totes les universitats i més de 100 persones de la UV implicades 
de tots els campus i àrees de coneixement. Es tracta d’un programa directe de la 
Unió Europea. La Comissió Europea és la que dóna personalitat jurídica a 
aquestes xarxes i encara no s’ha pronunciat. Quan es tinga aquest reconeixement 
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legal es portarà de nou al consell de govern per decidir si interessa o no. La 
signatura està prevista per al 25 de gener de 2021 i en setembre es reunirà el 
consell de rectors. 

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

El resultat de la votació telemàtica i presencial és el següent: Per  39 vots a 
favor, cap en contra i 1 abstenció, es pren l’acord següent: 

 

ACGUV 192/2020. “Aprovar els Estatuts de l’Aliança 
FORTHEM”,  d’acord amb el text que s’adjunta com a 
annex. Annex XII. 

 

Punt 15. Modificació, si escau, del reglament de la Comissió de Supercomputació. 

El vicerector d’Investigació presenta l’assumpte i fa referència a la documentació 
que hi ha en l’Aula Virtual de la Universitat de València. El reglament és de 2015 i 
durant aquest temps la supercomputació ha adquirit importància i ha augmentat 
el finançament i a més, es plantegen noves reptes, com l’open data. Els canvis 
que es plantegen són menors, com el nombre de vocals o de representants en la 
xarxa de supercomputació. Finalment, indica que aquesta proposta compta amb 
el vistiplau dels serveis jurídics.  

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

El resultat de la votació telemàtica i presencial és el següent: Per  unanimitat dels 
membres del consell (40 vots a favor), es pren l’acord següent: 

 

ACGUV 193/2020. “Modificar el reglament de la Comissió 
de Supercomputació de la Universitat de València”,  
d’acord amb el text que s’adjunta com a annex. Annex 
XIII. 

 

Punt 16. Autorització, si escau, per a la signatura de convenis de col·laboració. 

El vicerector d’Investigació presenta el conveni per a la creació d’una unitat mixta 
d’investigació JRU-ACTRIS Spain, de 4 anys de duració. No implica aportació 
econòmica i compta amb l’informe favorable del serveis jurídics.  

El vicerector d’Internacionalització i Cooperació presenta 4 convenis amb 
universitats estrangeres: Universidad Andrés Bello (Xile), a proposta del 
catedràtic de Química Orgànica, Luis Domingo; la National Chi Nan University 
(Taiwan),	 a proposta del profesor Juan Manuel Fernández Soria, del departament 
d’Educació Comparada i Història de l’Educació; l’Instituto Tecnológico de Estudios 
Superiores de Monterrey, a proposta d’ell mateix, Carles Padilla i una renovació 
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amb la Universidade Federal do Espírito Santo (Brasil). Tots ells compten amb 
informe favorable de la Comissió de Relacions Internacionals.  

 

El vicerector d’Ordenació Acadèmica i de Professorat presenta el conveni amb 
l’AVAP, sobre la nostra encomanda de gestió per a avaluar l’activitat 
investigadora de professorat ajudant doctor i de personal investigador 
contractat, a l’empara de nostre programa marc. 

 

La vicerectora d’Innovació i Transferència presenta la ratificació del conveni amb 
la Fundació Parc Científic, per a la creació d’una incubadora d’alta tecnologia en 
innovació agroalimentària. Indica que es presenta ara perquè el 4 de setembre de 
2020 va acabar el termini de presentació de sol·licituds a la convocatòria 2020 
d’incubadores d’alta tecnologia Feder per al foment de la innovació i 
transferència de la tecnologia de les micropymes. 

A continuació presenta el conveni amb la Fundació Instituto Cameral per a la 
creació de l’empresa INCYDE. Els terminis es van suspendre amb motiu de la 
pandèmia i es va continuar el còmput el 7 d’agost de 2020, per la qual cosa el 
seu ús possibilita presentar el conveni a aquest consell de govern i està 
condicionat a la ratificació del conveni pel consell de govern i a l’aprovació de la 
subvenció. L’import és d’1.600.000 euros per al període 2020-2023, dels quals 
la Fundació INCYDE financia 800.000 euros. Respecte a l’aprovació de la 
subvenció, s’ha publicat la resolució de la convocatòria que designa com a 
organisme beneficiari la UV i la Fundació Parc Científic. 

Aprofita l’ocasió per agrair el suport a aquesta sol·licitud d’organismes i 
empreses i la col·laboració del Servei de Transferència i Innovació i 
concretament, la Secció I+D+I per l’elaboració de la proposta en un període tan 
singular per la pandèmia. 

El projecte està cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional dins 
del programa operatiu pluriregional de Espanya-Feder 2014-2020 i per tant, 
sol·licita l’autorització per a la seua signatura.  

 

La vicerectora d’Ocupació i Programes Formatius presenta nou convenis per a la 
realització de pràctiques externes de TFG i TFM, tots ells amb informe positiu del 
serveis jurídics inclòs en el text dels convenis. 

El vicerector d’Economia i Infraestructura presenta el conveni amb l’Ajuntament 
de València per a elaborar les bases del futur projecte del Solar de Jesuïtes. Es 
tracta d’una parcel·la propietat de l’Ajuntament de Valencia que  confronta amb 
un espai de la UV (Jardí Botànic). La col·laboració se centra en el suport per a 
elaborar els plecs de prescripció tècnica que han de regir la redacció del projecte 



	
	
Universitat de València. CONSELL DE GOVERN 22 DE DESEMBRE DE 2020.	
	

-24-	

bàsic, en concret la proposta de creació d’un jardí singular, propietat de 
l’Ajuntament de València amb la col·laboració de la UV per a la redacció del 
projecte i manteniment del jardí. Ha de ser un espai diferenciat, visible i atractiu 
per al veïnat, per a la comunitat educativa i turisme. La Universitat de València 
aportarà la base científica per al desenvolupament del projecte i l’Ajuntament 
mantindrà la propietat del solar, serà responsable de l’execució de les obres i del 
manteniment posterior a la inauguració. Aquest conveni té una durada de 4 anys 
prorrogable per altres 4 anys. 

 

Finalment la secretària general presenta un protocol marc de col·laboració amb 
el Centre Nacional d’Intel·ligència. Afegeix que ja havia un conveni signat en el 
2011 que s’ha extingit per haver acabat el període de 4 anys. Es pretén 
reprendre la col·laboració per a desenvolupar activitats formatives en matèria 
d’intel·ligència, en projectes i programes d’investigació, promoció social i 
desenvolupament tecnològic. La seua durada serà de 4 anys. 

 

S’obre un torn d’intervencions.  

El professor Jesús Olavarría intervé sobre el Solar de Jesuïtes. Indica que li 
sembla encertat que se signe un conveni amb l’Ajuntament de València, però 
opina que les recomanacions de matisació i redacció del serveis jurídics poden 
tenir transcendència, sobretot en la clàusula 1, en relació amb la 2.10, que pot 
ser un problema. Igualment, l’al·lusió de l’apartat 4, de la clàusula 2ª creu que 
està fora de lloc. Indica que la clàusula de l’objecte del conveni és perillosa i 
convindria adequar-la a l’informe dels serveis jurídics. 

 

El vicerector d’Economia i Infraestructura indica que l’informe dels serveis jurídics 
també diu que s’ajusta a la legalitat, encara que fa alguna recomanació o 
consideració de caràcter formal. Li consta que han hagut reunions de treball dels 
serveis administratius i informes jurídics de ambdues institucions.  

 

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

ACGUV 194/2020. “Aprovar, per a la seua subscripció, el 
conveni entre el CSIC, l’Agència Estatal de Meteorologia 
(AEMET), la Universitat de Granada (UGR), el Centre 
d’Investigacions Energètiques, Medioambientals i 
Tecnològiques, O.A, MP (CIEMAT), el Barcelona 
Supercomputing Center - Centro Nacional de 
Supercomputación (BSC-CNS), la Fundació de la 
Comunitat Valenciana Centre d’Estudis Ambientals del 
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Mediterrani (CEAM), l’Instituto Nacional de Técnica 
Aeroespacial Esteban Terrades (INTA), la Universidad de 
Valladolid (UV), la Universitat Miguel Hernández d’Elx 
(UMH), la Universitat de València, Estudi General i la 
Universitat Politècnica de Catalunya, per a la 
formalització de la Unitat Mixta d’Investigació o Joint 
Research Unit ACTRIS- Spain (JRU ACTRIS-Spain)”, el 
text del qual s’adjunta com a annex. Annex XIV. 

	

ACGUV 195/2020. “Aprovar, per a la seua subscripció, el 
conveni marc entre la Universidad Andrés Bello (Xile) i la 
Universitat de València. Estudi General”, el text del qual 
s’adjunta com a annex. Annex XV. 

	

ACGUV 196/2020. “Aprovar, per a la seua subscripció, el 
conveni marc entre la National Chi Nan University 
(Taiwan) i la Universitat de València. Estudi General”, el 
text del qual s’adjunta com a annex. Annex XVI. 

	

ACGUV 197/2020. “Aprovar, per a la seua subscripció, el 
conveni marc entre el Instituto Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Monterrey (Mèxic) i la Universitat de 
València. Estudi General”, el text del qual s’adjunta com 
a annex. Annex XVII. 

	

ACGUV 198/2020. “Aprovar, per a la seua subscripció, el 
Protocol d’intencions per a la cooperació acadèmica entre 
la Universidade Federal do Espírito Santo (Brasil) i la 
Universitat de València. Estudi General”, el text del qual 
s’adjunta com a annex. Annex XVIII. 

	

ACGUV 199/2020. “Aprovar, per a la seua subscripció, el 
conveni de col·laboració entre la Universitat de València. 
Estudi General i l’Agència Valenciana d’Avaluació i 
Prospectiva” per a l’avaluació de l’activitat investigadora 
del personal docent i investigador i del personal 
investigador doctor contractat a l’empara del programa 
marc per a la contractació de personal investigador doctor 
de la Universitat de València, el text del qual s’adjunta 
com a annex. Annex XIX. 

	

ACGUV 200/2020. “Ratificar el conveni de col·laboració 
entre la Universitat de València. Estudi General i la 
Fundació Parc Cientific Universitat de València de la 
Comunitat Valenciana”, per a la creació d’una 
incubadora d’alta tecnologia en innovació 
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agroalimentària”, el text del qual s’adjunta com a annex. 
Annex XX. 

	

ACGUV 201/2020. “Aprovar, per a la seua subscripció, el 
conveni de col·laboració que estableix les condicions de 
l’ajuda (DECA) entre la Fundació Instituto Cameral per a 
la creació i desenvolupament de l’empresa INCYDE i la 
Universitat de València. Estudi General que actua com a 
organisme beneficiari de l’operació creació, posada en 
marxa, difusió i dinamització de la incubadora d’alta 
tecnologia en innovació agroalimentària sostenible, dins 
del projecte “incubadora d’alta tecnologia per al foment 
de la innovació i la transferència de la tecnologia a las 
micropymes que es portarà a terme a la Comunitat 
Valenciana”, així com la seua addenda, els textos de 
les.quals s’adjunten com a annex. Annex XXI. 
 
ACGUV 202/2020. “Aprovar, per a la seua subscripció, el 
conveni de col·laboració entre la Consejeria de Educación, 
Cultura y Deportes de la Junta de Comunidades de Castilla 
–La Mancha i la Universitat de València. Estudi General, 
per a la realització de pràctiques de l’alumnat dels títols 
de grau i màster universitaris, relacionats posteriorment, 
durant el curs acadèmic 2020/2021”, el text del qual 
s’adjunta com a annex. Annex XXII. 
 
ACGUV 203/2020. “Aprovar, per a la seua subscripció, el 
conveni marc de pràctiques externes entre la Universitat 
de València. Estudi General i la Federación de 
Mutualidades de Previsión Social de la Comunidad 
Valencicana”, d’acord amb el text en valencià i castellà 
que s’adjunta com a annex. Annex XXIII. 
 
ACGUV 204/2020. “Aprovar, per a la seua subscripció, el 
conveni marc de pràctiques externes entre la Universitat 
de València. Estudi General i el Gobierno de Aragón”, 
d’acord amb el text en valencià i castellà que s’adjunta 
com a annex. Annex XXIV. 
 
ACGUV 205/2020. “Aprovar, per a la seua subscripció, el 
conveni de cooperació educativa entre l’Instituto Nacional 
de Estadística i la Universitat de València. Estudi 
General”, el text del qual s’adjunta com a annex. Annex 
XXV. 
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ACGUV 206/2020. “Aprovar, per a la seua subscripció, el 
conveni entre la Universitat de València. Estudi General i 
l’Instituto Español de Oceanografía, O.A, M.P per a la 
realització de pràctiques externes de l’alumnat de la 
Universitat”, el text del qual s’adjunta com a annex.	Annex	
XXVI.	
	

ACGUV 207/2020. “Aprovar, per a la seua subscripció, el 
conveni entre el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión 
Europea y Cooperación y la Universitat de València. 
Estudi General per a la realització de pràctiques dels 
alumnes de grau i de postgrau”, el text del qual s’adjunta 
com a annex. Annex XXVII. 
 
ACGUV 208/2020. “Aprovar, per a la seua subscripció, el 
conveni entre el Ministerio de Defensa y la Universitat de 
València. Estudi General, per a la col·laboració en matèria 
de formació educativa, nuclear, biològica i química”, el 
text del qual s’adjunta com a annex. Annex XXVIII. 
 
ACGUV 209/2020. “Aprovar, per a la seua subscripció, el 
conveni de col·laboració educativa entre el Ministerio de 
Defensa y la Universitat de València. Estudi General, per 
a la realització de pràctiques externes en la Subdelegació 
de Defensa a València”, el text del qual s’adjunta com a 
annex. Annex XXIX. 
 
ACGUV 210/2020. “Aprovar, per a la seua subscripció, el 
conveni de cooperació educativa entre la Universitat de 
Múrcia i la Universitat de València. Estudi General, per a 
la realització de pràctiques externes d’estudiants 
universitaris”, el text del qual s’adjunta com a annex. 
Annex XXX. 
 
ACGUV 211/2020. “Aprovar, per a la seua subscripció, el 
conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de València i 
la Universitat de València. Estudi General, a fi d’elaborar 
les bases que regiran el disseny del futur projecte 
d’execució de l’anomenat Solar de Jesuïtes, així com 
col·laborar en el seu manteniment i dinamització”, el text 
del qual s’adjunta com a annex. Annex XXXI. 
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ACGUV 212/2020. “Aprovar, per a la seua subscripció, el 
Protocol marc de col·laboració entre la Universitat de 
València. Estudi General i el Centro Nacional de 
Inteligencia,” el text del qual s’adjunta com a annex. 
Annex XXXII. 

 

Punt 17. Autorització, si escau, per a la signatura de contractes de llicència 
d’explotació. 

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. Presenta 
quatre contractes: amb l’empresa Terwick. Els autors són Giuseppe Meca, Jordi 
Mañes i Carlos Luz, del departament de Medicina Preventiva i Salut Pública, 
Ciències de l’Alimentació, Toxicologia i Medicina Legal i té una contraprestació de 
30.000 euros. La tecnologia és propietat de la UV en un 60% i d’AIMPLAS en un 
40%. 

A continuació presenta el contracte amb l’empresa H2B2. Els autors són Rafael 
Abargues, Jaume Noguera i Juan Martínez, de l’Institut Universitari de Ciència 
dels Materials. Té una contraprestació econòmica de 50.000 euros. La tecnologia 
és propietat de la UV en un 61,1% i de la UJI en un 38,9%. 

Seguidament presenta la llicència no exclusiva, contracte amb l’empresa ZEULAB. 
Els autors son Consuelo Agulló i Antonio Abad, del departament de Química 
Orgànica. La titularitat és 50% de la UV i 50% del CSIC. Hi ha un pagament inicial 
i regalies.  

Finalment, presenta el contracte amb l’empresa Programa Mejora S.L. Els autors 
són José Viña i Mª Carmen Gómez, del departament de Fisiologia (Fac. Medicina i 
Odontologia). La titularitat és 100% de la UV i la contraprestació econòmica 
pagaments inicials i regalies. 

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

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

 

ACGUV 213/2020.  
“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 titulada “Cepa de Lactobacillus 
plantarum y producto bioactivo derivado de ella”, que es va 
sol·licitar a l’Oficina Española de Patentes y Marcas, de la 
qual és titular la Universitat de València un 60% i 
AIMPLAS Asociación de investigación de materiales 
plásticos y conexas un 40%, no són necessaris per a la 
defensa o millor protecció de l’interés públic. 
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2. Aprovar la llicència d’explotació de la patent esmentada 
en el punt anterior i la signatura del contracte entre la 
Universitat de València. Estudi General, AIMPLAS i 
l’empresa TERWICK DIELLOR 2021, S.L.” el text del 
qual s’adjunta com a annex. Annex XXXIII. 
 
ACGUV 214/2020.  
“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 titulada “Film catalítico de óxido 
de niquel, procedimiento para su obtención y sus usos”, que 
es va sol·licitar a l’Oficina Española de Patentes y Marcas, 
de la qual és titular la Universitat de València un 61,1% i 
la Universitat Jaume I de Castelló un 38,9%, no són 
necessaris per a la defensa o millor protecció de l’interés 
públic. 
 
2. Aprovar la llicència d’explotació de la patent esmentada 
en el punt anterior i la signatura del contracte entre la 
Universitat de València. Estudi General, la Universitat 
Jaume I de Castelló i l’empresa H2B2 Eletrolysis 
Technologies, S.L.” el text del qual s’adjunta com a annex.	
Annex XXXIV.	
	

ACGUV 215/2020.  
“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 titulada “Bioconjugados 
heterólogos y su uso para la inmunodetección de 
aflatoxinas”, que es va sol·licitar a l’Oficina Española de 
Patentes y Marcas, de la qual és titular la Universitat de 
València un 50% i l’Agencia Estatal Consejo Superior de 
Investigacions Científicas M.P. un 50%, no són necessaris 
per a la defensa o millor protecció de l’interés públic. 
 
2. Aprovar la llicència d’explotació 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 ZEULAB, S.L.” el text del qual s’adjunta com a 
annex. Annex XXXV. 
 
ACGUV 216/2020.  
“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 metodologia titulada “Programa mejora 



	
	
Universitat de València. CONSELL DE GOVERN 22 DE DESEMBRE DE 2020.	
	

-30-	

de ejercicio físico especializado y otras intervenciones en 
nutrición y suplementación dietética para retrasar la 
fragilidad y promover el envejecimiento saludable”, que es 
va sol·licitar a l’Oficina Española de Patentes y Marcas, de 
la qual és titular la Universitat de València en un 100%, 
no són necessaris per a la defensa o millor protecció de 
l’interés públic. 
 
2. Aprovar la llicència d’explotació de la metodologia 
esmentada en el punt anterior i la signatura del contracte 
entre la Universitat de València. Estudi General i 
l’empresa PROGRAMA MEJORA, S.L.” el text del qual 
s’adjunta com a annex.  Annex XXXVI. 

 

Punt 18. Aprovació, si escau, de conveni de reconeixement i suport amb spin-off 
de la UVEG. 

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. Presenta 
dos convenis. Un amb l’associació Entrenamiento con Mayores, presentat per Mª 
Cristina Blasco Lafarga, del departament d’Educació Física i Esportiva. És una 
associació sense ànim de lucre, una iniciativa innovadora basada en metodologia 
de entrenament i millora de la capacitat funcional entre la població d’adults 
majors, així com entre persones que es poden beneficiar d’una pràctica regular 
d’activitat física, mitjançant cursos basats en metodologies 100% de la 
Universitat de València, desenvolupades per grups d’investigació i llicència de la 
UV a favor d’aquesta associació, mitjançant un contracte subscrit l’11 de juliol de 
2018. El contracte té la finalitat de col·laborar amb la UV en la I+D de nova 
tecnologia i generar beneficis socials. Té viabilitat econòmica. 

L’altre conveni amb l’empresa Programa Mejora, S.L, presentat per José Viña, del 
departament de Fisiologia. És una iniciativa innovadora basada en el 
desenvolupament i comercialització de serveis i programes a través de l’exercici 
físic per a millorar la fragilitat i retardar l’envelliment. Mitjançant aquest 
contracte, es llicencia en exclusiva el dret d’ús i explotació de la metodologia 
amb regalies sobre les vendes i subllicències. 

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

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

 

ACGUV 217/2020. “Aprovar el reconeixement de la 
iniciativa empresarial PROGRAMA MEJORA, S.L., com 
a empresa spin-off derivada de la investigació de la 
Universitat de València i la signatura del conveni de 
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suport institucional a la mateixa”, el text del qual 
s’adjunta com a annex. Annex XXXVII. 

 

ACGUV 218/2020. “Aprovar el reconeixement de la 
iniciativa empresarial de l’Associació 
ENTRENAMIENTO CON MAYORES, com a empresa 
spin-off derivada de la investigació de la Universitat de 
València i la signatura del conveni de suport institucional 
a la mateixa”, el text del qual s’adjunta com a annex. 
Annex XXXVIII. 

 

Punt 19. Aprovació, si escau, de l’addenda al calendari general de la Universitat 
de València, per a l’any 2021. 

El gerent presenta l’assumpte i fa referència a la documentació que hi ha en 
l’Aula Virtual de la Universitat de València. Afegeix que en la Mesa Negociadora 
de desembre, es va acordar proposar l’addenda, que posteriorment es va 
modificar per la festivitat del 25 de juny. Es proposen com a dies festius en el 
període de Falles, el 15,16,17,18 i 19 de març. Pel que fa a la Setmana Santa 
seran festius l’1, 2,3,5 i 12 d’abril, amb dos torns: el primer del 29 al 31 de març 
i el segon del 6 al 9 d’abril. Quant a Nadal, seran festius el 24,25 i 31 de 
desembre i el 1 i 6 de gener de 2022, amb dos torns: el primer del 27 al 30 de 
desembre i el segon del 3 al 7 de gener. 

El dia del servei s’elegirà entre l’11 d’octubre i el 7 de desembre. Hi haurà 6 dies 
per assumptes propis i s’allarga fins al 31 de març la possibilitat de gaudir dels 
dies d’assumptes propis d’enguany, per la pandèmia. 

El personal gaudirà de 3 dies festius més: el 7 de gener, el 15 de març i l’1 
d’abril, corresponents a les compensacions pels dies 1 de maig, 9 d’octubre i 25 
de desembre que són dissabtes festius no recuperables. 

La vicerectora d’Estudis i Política Lingüística afegeix que aquesta addenda es 
traslladarà al calendari acadèmic per adaptar-lo.  

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

El resultat de la votació telemàtica i presencial és el següent: Per  unanimitat dels 
membres del consell (39 vots a favor), es pren l’acord següent: 

 

ACGUV 219/2020. “Aprovar l’addenda al calendari 
general de la Universitat de València per a l’any 2021”, 
que s’adjunta com a annex. Annex XXXIX. 
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Punt 20. Torn obert de paraules. 

La rectora desitja tothom unes bones festes de Nadal amb molta salut, pau i 
felicitat i agraeix el treball que s’ha fet enguany, que ha sigut molt complicat i, de 
vegades, trist. Malgrat això, la Universitat ha continuat endavant i no s’ha aturat i 
tot això ha sigut possible gràcies a la col·laboració de degans i equips deganals, 
serveis de la Universitat i sobretot al personal, PDI, PAS i estudiants que han 
sigut molt comprensius i implicats en totes les noves situacions que hem hagut 
d’afrontar.  

I com que no hi ha més assumptes que tractar, es clou la sessió a les 12,49 
hores, de la qual cosa, com a secretària general, estenc aquesta acta.  

 

Vist i plau 

La rectora, 

 

 

 

María Vicenta Mestre Escrivá 


