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CONSELL DE GOVERN 
 

A la ciutat de València, el dia 2 de febrer de 2021, a les 9’10 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 

Delegat de la rectora per a 
estudiantes i estudiants: Manuel 
González Ferrandis 

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 
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Degà Fac.  Economia: José Manuel 
Pastor Monsalves. 

Degà Fac. Ciències Socials: Albert 
Moncusí Ferré 

Representant departaments: Ester 
Pérez Lorences 

Representant Instituts universitaris: 
Amparo Cervera Taulet 

PDI Fac. Medicina i Odontologia: José 
Manuel Almerich Silla 

PDI Fac. Psicologia: Pedro Rafael Gil-
Monte 

PDI Fac. Economia: Salvador Castro 
Mafé 

PDI ETSE: Pedro Morillo Tena 

PDI Fac. 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 

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: Lourdes 
Soriano Cabanes 

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  

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 22 de desembre 
de 2020. 

2. Informe de la senyora rectora. 
3. Ratificació, si escau de la resolució del Rectorat de la UV, autoritzant 

ajustos en l’adaptació de la docència de les titulacions oficials de la 
Universitat de Valencia, per a l’inici del segon quadrimestre del curs 2020-
2021 i delegació, si escau, en la rectora per a la seua revisió.  

4. Aprovació, si escau, de proposta de nomenament de vocal del Patronat 
de la Fundació General.  

5. Designació, si escau, de representants en el Consell Social.  
6. Aprovació, si escua, de la modificació del barem de la Facultat d’Economia 

per a la selecció de professorat ajudant doctor.  
7. Adscripció, si escau, de places a departaments per a estabilització del 

personal investigador del Programa Ramon i Cajal. 
8. Aprovació, si escau, de convocatòria, perfil i tribunal d’una plaça de 

professorat titular d’universitat, per a estabilització del personal 
investigador del Programa Ramon i Cajal, amb certificat I3, a càrrec de 
l’Oferta Pública d’Ocupació 2018. 

9. Aprovació, si escau, de convocatòria, perfil i tribunal d’una plaça de 
professorat contractat doctor, per a estabilització del personal 
investigador del Programa Ramon i Cajal, amb certificat I3, a càrrec de 
l’Oferta Pública d’Ocupació 2018. 

10.  Concessió, si escau de venia docendi a professorat del centre adscrit 
Florida Universitària. 

11.  Aprovació, si escau, del Reglament de règim intern de l’Institut 
Universitari d’Investigació de Biotecnologia i Biomedicina (BIOTECMED). 

12.  Aprovació, si escau, del Reglament de Selecció de Personal 
d’Administració i Serveis de la Universitat de València.  

13.  Aprovació, si escau, de la sol·licitud de reconeixement de la Col·lecció 
Científic-Mèdica de la Universitat de València.  

14.  Aprovació, si escau, de l’informe de seguiment de la Bústia de Queixes, 
Suggeriments i Felicitacions de la Universitat de València. 

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

d’explotació. 
17.  Presa de coneixement de declaracions d’emergència de diversos 

contractes. 
18. Torn obert de paraules. 
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Excusen la seua assistència els membres següents: 

. PDI de la Facultat de Ciències Socials: María José Aradilla Marqués.. 

. President de la Junta de PAS: Pedro Cabrera Juan 

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

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 22 de desembre 
de 2020. 

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

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

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

 

ACGUV 1/2021. “Aprovar l’acta de la sessió ordinària, a 
distància, del consell de govern de 22 de desembre de 
2020”. 

 

Punt 2. Informe de la senyora rectora. 

La rectora indica que al llarg del mes de gener ha tingut ocasió de parlar amb la 
majoria de membres del consell de govern, però en qualsevol cas, els desitja un 
molt bon any 2021, encara que la situació siga lamentable i desitja que canvie. 
A continuació i abans de començar el seu informe, dóna la benvinguda a la 
professora Ester Alba Pagán, que s’incorpora a aquest consell de govern. Va ser 
degana de la Facultat de Geografia i Història i substitueix a Antonio Ariño com a  
vicerectora de Cultura i Esport. Agraeix el treball i la generositat del vicerector i 
amic Antonio Ariño, al llarg dels diferents mandats encapçalats pels rectors Paco 
Tomás, Esteban Morcillo, i ella mateixa. 
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El Dr. Ariño ha cessat en les seues funcions a petició pròpia, un cop aprovat en 
la darrera sessió del consell de govern, el pressupost de la Universitat i la 
conversió del Centre Cultural La Nau en espai museístic i creat el Servei de 
Cultura Universitària, com a resultat de la integració de les àrees cultural i 
d’extensió universitària.  

En substitució de la Dra. Ester Alba al front del Servei de Cultura Universitària, 
s’ha incorporat com a directora d’aquesta estructura, la professora de la Facultat 
de Filologia, Traducció i Comunicació, Dra. Adela Cortijo Talavera. 

En aquesta nova etapa les matèries relatives a Biblioteques i Arxius seran 
competència del Vicerectorat d’Investigació, amb la conformitat de la direcció 
d’aquest servei, en línia amb l’estructura competencial en diferents universitats 
d’Espanya i, també com es va distribuir en altres equips de govern de la nostra 
Universitat i com han demanat alguns centres.  

Dóna la benvinguda també a  Manuel González Ferrandis, estudiant de la Facultat 
de Medicina i Odontologia, que continua en el Consell de Govern, però ara 
designat per la rectora com a delegat de la rectora per a estudiantes i estudiants. 

Seguidament, informa que amb efectes de primer de febrer, s’ha nomenat a la 
professora de la Facultat de Dret, Dra. Paz Lloria García, com a nova 
vicesecretària general de la Universitat de València.  

Així mateix, el Dr. Pedro Carrasco, professor de la Facultat de Ciències 
Biològiques, s’ha incorporat com a nou director d’Innovació de la Universitat, per 
a reforçar la política estratègica, des del vicerectorat d’Innovació i Transferència.  

Per a continuar combatent els riscos d’exclusió i abandonament, la professora de 
la Facultat de Ciències Socials, Dra Alicia Villar, ha estat nomenada cap 
d’Iniciatives de Trajectòries Acadèmiques i, per tal de reforçar la necessària 
formació permanent del personal, s’ha incorporat el professor de la Facultat de 
Ciències Socials, Dr. José Javier Navarro Pérez com a cap d’Iniciatives de 
Formació Permanent. 

Informa que al llarg de l’any 2021, la Universitat de València exercirà la 
coordinació de la Conferència de Rectores i Rectors de les Universitats Públiques 
Valencianes, una estructura que s’ha evidenciat com més important que mai en 
aquests temps difícils que vivim.  

El departament de Pediatria ha comunicat el traspàs de la companya del PAS 
Carmen Serna Segura i l’ETSE ha comunicat el traspàs del professor titular Jaime 
Castelló Moreno. Lamenta aquestes pèrdues. 

D’altra banda, la rectora dóna la benvinguda al Dr. Fernando Flores Giménez, qui 
ha estat elegit com a nou directora de l’Institut Universitari de Drets Humans de 
la Universitat. 
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Felicita al catedràtic de la Facultat de Dret, Dr. Javier Orduña, per haver rebut la 
medalla del Col·legi d’Advocats de Barcelona, felicitació que estén al professor 
de la Facultat de Dret, Dr. Ricard Martínez, pel premi que l’Agència Espanyola de 
Protecció de Dades ha atorgat al projecte Healthdata29 de la Càtedra de 
Privacitat i Transformació Digital Microsoft-Universitat de València.  

La rectora indica que aquest és el primer consell de govern de l’any 2021, quan 
fa poc més d’un any que es detectava a Espanya el primer cas positiu pel 
coronavirus COVID-19 i es declarava la pandèmia el mes de març del 2020 
infectant-se més de dos milions set-cents mil ciutadans i ciutadanes. 

Aquest inici d’any s’ha caracteritzat per una tercera onada que ha contagiat vora 
un 2% de la població espanyola, d’acord amb les dades governamentals. 

Per fer front a aquesta pandèmia, en el marc jurídic d’estat d’alarma declarat el 
passat octubre i prorrogat fins el pròxim mes de maig, els diferents governs 
autonòmics han adoptat mesures successives per tal de controlar la transmissió 
comunitària de la COVID-19. 

En aquest context, al llarg del mes de gener, hem desenvolupat els exàmens, 
d’acord amb el nostre calendari acadèmic, aprovat per aquest Consell de Govern. 
Exàmens que han estat, de fet encara estan realitzant-se de manera presencial 
en el conjunt de les universitats públiques valencianes. S’ha seguit, per tant, amb 
la planificació del curs, però aplicant protocols reforçats en aquesta tercera 
onada d’expansió de la COVID -19.  

Hem aplicat l’acord assolit els dies 5 i 7 de gener entre el Sistema Universitari 
Públic Valencià i la Generalitat Valenciana, en coherència amb les mesures 
aprovades pel govern valencià. D’eixa manera, hem seguit les disposicions 
aplicades al territori valencià per al conjunt del sistema educatiu, i també les 
aplicades a nivell universitari en tot l’estat, on s’han celebrat els exàmens 
presencialment. 

Destaca que comprèn i així ho va expressar en els xarxes socials, la preocupació 
de moltes i molts estudiants i també de les seues famílies, en aquesta situació 
excepcional. Entén l’angoixa i l’ansietat que poden patir moltes persones davant 
una situació que ha estat recentment qualificada com fora de control per la 
consellera de Sanitat en les nostres Corts. 

Comprèn aquesta situació i ha llegit i parat atenció als seus correus electrònics, 
queixes per escrit, comentaris en xarxes socials i també les desqualificacions i 
insults versats en aquests mitjans. 

Per això remarca, una vegada més, que els espais universitaris són segurs. S’han 
aplicat estrictament els protocols sanitaris en tot moment. Des del mes de 
setembre, quan es va reiniciar l’activitat docent, es pot afirmar que no hi ha 
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hagut cap brot amb origen universitari en les nostres instal·lacions. Tots els 
casos que s’han seguit, gràcies a l’important dispositiu de personal de reforç 
contractat per al Servei de Prevenció i Medi Ambient, tenen un origen social i/o 
familiar.  

El seguiment de mesures de qualitat de l’aire realitzades al llarg dels darrers 
mesos en les aules i espais de treball evidencien un alt nivell de qualitat.  

Per tant, des de l’evidència empírica de la seguretat de les aules i els espais de 
treball, amb la ferma voluntat de donar sempre la millor formació al nostre 
estudiantat i el millor servei a la societat, s’han adoptat les decisions, en tot 
moment, en coordinació amb les altres universitats valencianes i les diferents 
conselleries del govern valencià i s’ha fet des del diàleg amb la màxima 
representació de les i els estudiants i des de la governança amb els centres de 
la Universitat. 

Agraeix molt especialment la implicació dels equips deganals i de direcció en 
aquest període d’exàmens. 

Igualment, agraeix el treball del PDI i del PAS i del personal de control d’accessos, 
de neteja, de seguretat, el personal del Servei de Prevenció i Medi Ambient i el 
personal informador COVID i, com no, a l’estudiantat que ha tingut un 
comportament responsable i exemplar i a la representació d’estudiants i 
estudiantes que han col·laborat amb els seus centres en garantir un 
desenvolupament ordenat de les proves d’avaluació.  

L’objectiu de la Universitat ha estat continuar garantint la seguretat de les aules, 
com així s’evidencia que ha estat, amb l’aplicació del protocol reforçat. 

Afegeix que la Universitat s’ha coordinat amb la Conselleria competent en 
transports, incrementant-se la freqüència de tramvia, metro i algunes línies 
d’autobús amb destinació als nostres Campus, i també amb la creació d’una nova 
línia d’autobús amb destí al Campus de Burjassot-Paterna, i hem estat en 
contacte amb diferents alcaldies per tal de proporcionar-los les dades 
corresponents al volum d’estudiants dels seus municipis matriculats als diferents 
campus universitaris, per tal que estudiaren la possibilitat de transport addicional.  

Pel que fa al personal universitari, s’ha aplicat noves mesures que permeten un 
increment del volum de treball a distància, fins un màxim del 50% de la jornada 
laboral. Destaca que les xifres indiquen que ens trobem en nivells del 60% en 
dilluns i divendres (incloent assumptes propis i baixes) i del 64% en la resta de 
dies laborables.  

Recentment, la Generalitat Valenciana ha aplicat noves mesures de caràcter 
restrictiu. Entre aquestes es troba el tancament de l’hostaleria, però amb una 
modificació de la resolució inicial s’ha permès l’obertura de les cafeteries 
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universitàries per atendre a tota la comunitat universitària, no sols treballadores 
i treballadors, sinó també estudiantat.  

Les mesures adoptades pel govern valencià, fortament restrictives en quan a 
horaris de tancament, confinament nocturn i confinament perimetral en cap de 
setmana i restriccions de mobilitat en quant al nombre de persones i de reunió 
en domicilis, cerquen reduir la transmissió comunitària d’origen social i familiar, 
reduint també la mobilitat de les persones.  

Així,  tot i que el sistema educatiu no universitari va a mantenir la seua 
presencialitat, per tal de contribuir a aquests objectius de reducció de mobilitat 
cap als campus i interior dins dels campus; el Sistema Universitari Públic Valencià, 
des de la seguretat dels nostres espais com a centres de treball i d’estudi, ha 
decidit, junt a la Generalitat, plantejar una activitat docent amb la mínima 
presencialitat durant el mes de febrer. 

La rectora dona les gràcies als centres, als seues equips deganals i de direcció, 
al PAS de les Facultats i Escola, al professorat i als departaments per aquest 
esforç addicional en l’organització docent. Era un escenari en s’havia treballat i 
que, malauradament, s’ha hagut d’aplicar per donar suport a les mesures de la 
Generalitat.  

En eixe marc de coordinació setmanal amb diferents Conselleries, ahir es va 
mantenir una reunió de seguiment amb la nostra consellera, aquesta setmana es 
mantindrà també amb els centres i continuarem així en aquest procés de gestió 
coordinada. 

Finalment, informa que, des de la col·laboració, sempre oberta, amb la 
Generalitat, vam cedir el passat divendres, i al llarg del cap de setmana, 
l’aparcament del Campus de Tarongers, per a la ubicació d’una carpa per a 
realitzar recollida de mostres per a proves PCR de la ciutadania. 

Espera i confia que les mesures adoptades pel govern de la Generalitat donen 
prompte resultats. La nostra contribució com a sistema universitari és clara i 
decidida, però la responsabilitat individual és clau per evitar la propagació de la 
pandèmia. Depèn de totes i tots nosaltres. Moltes gràcies pel compromís i la 
dedicació en aquest temps excepcional.  

S’obre un torn d’intervencions.  

El degà de la Facultat de Dret agraeix el trasllat de la competència de biblioteques 
i arxius al Vicerectorat d’Investigació. Opina que és una bona decisió, ja que 
pràcticament, la totalitat de les universitats el tenen així. 
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Punt 3. Ratificació, si escau, de la resolució del Rectorat de la UV, autoritzant 
ajustos en l’adaptació de la docència de les titulacions oficials de la Universitat 
de València, per a l’inici del segon quadrimestre del curs 2020-2021 i delegació, 
si escau, en la rectora per a la seua revisió. 

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 la situació sanitària de la Comunitat Valenciana ha anat empitjorant durant 
el mes de gener i des de la Generalitat Valenciana s’ha anat prenent mesures que 
limiten la mobilitat de les persones. En eixe sentit, amb la voluntat de contribuir 
a la millora de la situació sanitària i en coordinació amb la conselleria amb 
competències en sanitat, en la reunió mantinguda el passat 26 de gener entre la 
Conselleria d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital i el Sistema 
Universitari Públic Valencià  es va acordar reduir al mínim la presencialitat en la 
docència durant el mes de febrer.  

En la nostra Universitat totes les decisions sobre adaptacions del model docent 
per la Covid-19 han estat adoptades pel Consell de Govern. En aquesta ocasió 
calia prendre una decisió ràpida perquè el segon quadrimestre començava l’1 de 
febrer i, per tant, amb anterioritat a la realització d’aquest Consell de Govern. 
Per això, en un treball coordinat amb els Centres es va elaborar un acord, que es 
va posar en coneixement de la representació estudiantil i del Comitè de Seguretat 
i Salut, i es va plasmar en la resolució del Rectorat de 28 de gener de 2021: la 
docència no presencial s’entén com a docència síncrona, per videoconferència, 
impartida en l’horari fixat per a l’assignatura i grup; cada centre podrà determinar 
les assignatures o activitats en les quals es considere necessària una docència 
presencial o híbrida, mantenint la planificació inicialment prevista en les 
pràctiques de laboratori, les PE, TFG i TFM; també s’indica que cal tenir en compte 
la limitació de la llibertat de circulació de les persones fixada per la GVA en cada 
moment; i que els centres podran retardar un màxim d’una setmana la data l’inici 
de totes o d’algunes de les activitats del segon quadrimestre fixada en el 
calendari acadèmic.  

D’acord amb l’article 94.2 dels nostres Estatuts: “el rector o la rectora podrà 
adoptar en cas d’urgència i de manera provisional, les disposicions i actes que, 
corresponent a la competència de la Universitat, i no estant atribuïdes per llei a 
altres òrgans de la mateixa, siguen necessaris per al compliment dels seus fins. 
Simultàniament, haurà d’acordar la convocatòria de l’òrgan ordinàriament 
competent i la inclusió de l’assumpte en l’ordre del dia”, per la qual cosa es porta 
a aquest Consell de Govern la resolució de rectorat per a la seua ratificació. Per 
altra banda, es proposa delegar en la rectora la revisió d’aquesta resolució.  

S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
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Se sotmet a votació la proposta. El resultat de la votació telemàtica i presencial 
és el següent: 39 vots a favor, cap en contra i 2 abstencions. Per tant, es pren 
l’acord següent: 

ACGUV 2/2021. “Ratificar la resolució del Rectorat de la 
Universitat de València, que s’adjunta com a annex, 
autoritzant ajustos en l’adaptació de la docència de les 
titulacions oficials de la Universitat de València, per a l’inici 
del segon quadrimestre del curs 2020-2021 i delegar en la 
rectora per a la seua revisió.” Annex I. 

 

Punt 4. Aprovació, si escau, de proposta de nomenament de vocal del Patronat 
de la Fundació General. 

La rectora presenta l’assumpte i indica que al Patronat de la Fundació General hi 
ha nou vocals, nomenats pel Patronat a proposta de la Universitat de València i 
falta el representant de l’estudiantat. Proposa al delegat de la rectora per a 
estudiants: Manuel González Ferrandis.  

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

Se sotmet a votació secreta la proposta, que obté el resultat següent: 37 vots 
a favor i 6 vots en blanc. Per tant, es pren l’acord següent: 

ACGUV 3/2021. “Proposar al Patronat de la Fundació 
General de la Universitat de València el nomenament de 
Manuel González Ferrandis, com a vocal de l’esmentat 
Patronat.” 

 

Punt 5. Designació, si escau, de representants en el Consell Social.  

La rectora presenta l’assumpte. Indica que hi ha tres vocals, triats pel Consell de 
Govern, per al Consell Social: un representant del professorat, un representant 
de PAS i un representant de l’estudiantat. La representat de PAS és Mª Vicenta 
Alandi, que es va elegir en el mes de març i resten dos representants. Proposa la 
ratificació del professor Jesús Olavarría, com a representant del professorat i 
l’elecció de Manuel González Ferrandis, com a representant de l’estudiantat. 

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

Se sotmet a votació secreta la proposta. El resultat és el següent:  

. Jesús Olavarría: 34 vots a favor, 7 vots en blanc.  

. Manuel González Ferrandis: 34 vots a favor, 8 vots en blanc. 

Per tant, es pren l’acord següent: 
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ACGUV 4/2021. “Designar als membres del Consell de 
Govern, que tot seguit s’esmenten, com a vocals en el 
Consell Social: 
. Jesús Olavarría Iglesia. PDI 
. Manuel González Ferrandis. Estudiant.” 

 

Punt 6. Aprovació, si escau, de la modificació del barem de la Facultat d’Economia 
per a la selecció de professorat ajudant doctor.  

El vicerector d’Ordenació Acadèmica i Professorat presenta l’assumpte i fa 
referència a la documentació que hi ha en l’Aula Virtual de la Universitat de 
València. Indica que la proposta que va fer la Junta de Facultat ha estat revisada 
i informada favorablement per la Comissió Tècnica de Barems, així com pel 
Comitè d’Empresa. Demana la seua aprovació.  

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

Se sotmet a votació la proposta. El resultat de la votació telemàtica i presencial 
és el següent: 37 vots a favor, cap en contra i 6 abstencions.  

Per tant, es pren l’acord següent: 

ACGUV 5/2021. “Aprovar la modificació del barem de la 
Facultat d’Economia, per a la selecció de professorat 
ajudant doctor, que s’adjunta com a annex. ” Annex II. 

 

Punt 7. Adscripció, si escau, de places a departaments per a estabilització del 
personal investigador del Programa Ramon i Cajal. 

El vicerector d’Ordenació Acadèmica i Professorat presenta l’assumpte i fa 
referència a la documentació que hi ha en l’Aula Virtual de la Universitat de 
València. Es tracta d’adscriure dues places que corresponen a l’Oferta Pública de 
2018, d’investigadors del programa Ramon i Cajal, amb l’acreditació requerida a 
dos departaments: el departament de Física Atòmica, Molecular i Nuclear i el 
departament de Biologia Cel·lular, Biologia Funcional i Antropologia. Aquesta és 
la primera fase del procediment i compta amb l’informe favorable de la Comissió 
de Professorat.  

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

Se sotmet a votació la proposta. El resultat de la votació telemàtica i presencial 
és el següent: 40 vots a favor, cap en contra i 3 abstencions. Per tant, es pren 
l’acord següent: 

 

ACGUV 6/2021. “Aprovar l’adscripció de places a 
departaments per a l’estabilització de personal 
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investigador del Programa Ramon i Cajal amb certificat 
I3, següent: 
. Plaça núm. 6871 de TU, al departament de Física 
Atòmica, Molecular i Nuclear 
. Plaça núm. 6853 de contractat doctor, al departament de 
Biologia Cel·lular, Biologia Funcional i Antropologia, 
àrea de Biologia Cel·lular. ” 

 

Punt 8. Aprovació, si escau, de convocatòria, perfil i tribunal d’una plaça de 
professorat titular d’universitat, per a estabilització del personal investigador del 
Programa Ramon i Cajal, amb certificat I3, a càrrec de l’Oferta Pública d’Ocupació 
2018. 

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 en el punt anterior s’ha adscrit la plaça 6871 i en aquest 
punt es proposa el perfil i el tribunal per a la seua convocatòria. Compta amb 
informe favorable de la Comissió de Professorat.  

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

Se sotmet a votació la proposta. El resultat de la votació telemàtica i presencial 
és el següent: 41 vots a favor, cap en contra i 2 abstencions. Per tant, es pren 
l’acord següent: 

ACGUV 7/2021. “Aprovar la convocatòria i informar 
favorablement sobre el perfil i el tribunal de la plaça núm. 
6871, de professorat titular d’universitat, adscrita a 
l’àrea i departament de Física Atòmica, Molecular i 
Nuclear per a l’estabilització del personal investigador 
del programa Ramon i Cajal, amb certificat I3, a càrrec 
de l’Oferta Pública d’Ocupació 2018”, que s’adjunta com 
a annex. Annex III. 

 

Punt 9. Aprovació, si escau, de convocatòria, perfil i tribunal d’una plaça de 
professorat contractat doctor, per a estabilització del personal investigador del 
Programa Ramon i Cajal, amb certificat I3, a càrrec de l’Oferta Pública d’Ocupació 
2018. 

El vicerector d’Ordenació Acadèmica i Professorat presenta l’assumpte i fa 
referència a la documentació que hi ha en l’Aula Virtual de la Universitat de 
València. Es tracta de la plaça núm. 6853 que s’ha descrit al punt 7 de l’ordre 
del dia, de la qual es proposa el perfil i tribunal. També té informe favorable de 
la Comissió de Professorat.  

S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
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Se sotmet a votació la proposta. El resultat de la votació telemàtica i presencial 
és el següent: 41 vots a favor, cap en contra i 2 abstencions. Per tant, es pren 
l’acord següent: 

ACGUV 8/2021. “Aprovar la convocatòria i informar 
favorablement sobre el perfil i el tribunal de la plaça núm. 
6853, de professorat contractat doctor, adscrita al 
departament de Biologia Cel·lular, Biologia Funcional i 
Antropologia, àrea de Biologia Cel·lular, per a 
l’estabilització del personal investigador del programa 
Ramon i Cajal, amb certificat I3, a càrrec de l’Oferta 
Pública d’Ocupació 2018”, que s’adjunta com a annex. 
Annex IV. 

 

Punt 10. Concessió, si escau, de venia docendi a professorat del centre adscrit 
Florida Universitària.  

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 el procediment, davant la sol·licitud de venia docendi del 
centre adscrit, és demanar als departaments escaients informe sobre l’adequació 
del currículum del corresponent professorat per a impartir les matèries. Tots els 
informes dels departaments han estat favorables.  

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

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

 

ACGUV 9/2021. “Concedir venia docendi al pofessorat 
que tot seguit s’esmenta, per a impartir docència en el 
centre adscrit Florida Universitària, durant el curs 2020-
2021, en les assignatures següents: 

 
PROFESSORAT ASSIGNATURES 

Asensi Monzó, Mª Teresa . Infància, Salut i Alimentació (grau 
Mestre/a en Educació Infantil). 

Barreda Villafranca, Cristina . Iniciació a la lectura i escriptura 
(grau en Mestre/a Educació Infantil) 
. Llengua Catalana per a mestres 
(grau en Educació Infantil i grau en 
mestre/a Educació Primària). 
. Desenvolupament habilitats 
comunicactives en contextos 
multilingües (grau en mestre/a 
Educació Primària). 

Castro Sandro, Víctor . Complements per a la formació 
disciplinar en l’especialitat de 
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Tecnologia i Processos Industrials 
(màster Professorat d’Educació 
Secundària). 

Gamero Sandemetrio, Esther . Ciencias Naturales para Maestros 
. Taller Multidisciplinar, área, el 
Medio Físico, Natural, Social i 
Cultura. 
. Didàctica de las Ciencias, Materia, 
Energia y Máquinas. 

Lopaz Pérez, Ana . Complements per a la Formació 
Disciplinària de l’especialitat de 
FOL (Màster Professorat 
d’Educació Secundària 

Miralles Armenteros, Sandra  . Aprenentatge i Ensenyament de 
les matèries corresponents a les 
especialitats d’Empresa, Comerç i 
Turisme. 
. Aprenentatge i Ensenyament de 
l’Economia (Màster en Professorta 
d’Educació Secundària). 

Roldán Pardo, Mª Cruz . Complements per a la Formació 
Disciplinària de l’especialitat de 
FOL (màster Professorat 
d’Educació Secundària) 

Tronchoni Albert, Héctor . Aprenentatge i ensenyament de les 
matèries corresponents a les 
especialitats de serveis 
socioculturals i a la comunitat 
(màster Professorat d’Educació 
Secundària). 

Valero García, Daniel . Complements per a la formació 
Disciplinar en l’especialitat de 
Tecnologia i Processos Industrials 
(màster Professorat d’Educació 
Secundària). 

 

Punt 11. Aprovació, si escau, del Reglament de règim intern de l’Institut 
Universitari d’Investigació de Biotecnologia i Biomedicina (BIOTECMED). 

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 l’Institut es va 
crear per decret 108/2020, de 13 d’agost. La proposta recull l’informe dels 
Serveis Jurídics i les observacions de la Comissió d’Estatuts i, a més a més, és 
conforme al reglament marc del 2006 i la seua darrera modificació del 2014. 

S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
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Se sotmet a votació la proposta. El resultat de la votació telemàtica i presencial 
és el següent: 41 vots a favor, cap en contra i 1 abstencions. Per tant, es pren 
l’acord següent: 

ACGUV 10/2021. “Aprovar el Reglament de règim intern 
de l’Institut Universitari d’Investigació de Biotecnologia 
i Biomedicina (BIOTECMED)”, que s’adjunta com a 
annex. Annex V. 

 

Punt 12. Aprovació, si escau, del Reglament de Selecció de Personal 
d’Administració i Serveis de la Universitat de València.  

El gerent presenta l’assumpte i fa referència a la documentació que hi ha en 
l’Aula Virtual de la Universitat de València. Agraeix l’esforç de les seccions 
sindicals i de la Vicegerència de Recursos Humans per assolir un acord sobre 
aquest reglament, que estableix un marc reglamentari, bo, precís i necessari, que 
unifica criteris i és més transparent. Aquesta norma és més moderna i permet 
avançar en l’estructura de l’organització del personal d’administració i serveis. 
Compta amb l’informe favorable de la Mesa Negociadora.  

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

Se sotmet a votació la proposta. El resultat de la votació telemàtica i presencial 
és el següent: 38 vots a favor, cap en contra i 5 abstencions. Per tant, es pren 
l’acord següent: 

 
ACGUV 11/2021. “Aprovar el Reglament de Selecció de 
Personal d’Administració i Serveis de la Universitat de 
València”, els textos del qual, en valencià i castellà, 
s’adjunten com a annex. Annex VI. 

 

Punt 13. Aprovació, si escau, de la sol·licitud de reconeixement de la Col·lecció 
Científic-Mèdica de la Universitat de València.  

La vicerectora 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 
es presenta l’aprovació de reconeixement de la Col·lecció museogràfica 
permanent científic-mèdica de la Universitat de València que ha de ser 
presentada a la Generalitat Valenciana per a la seua integració dins del sistema 
museístic valencià, com es recull en la Llei del Patrimoni Valencià de 1998. Està 
avalada per l’informe favorable, per unanimitat, de l’Institut López Piñero i 
s’acompanya de l’horari d’obertura al públic de dilluns a divendres, de 8 a 20 
hores, amb supervisió del personal de seguretat de l’edifici i les instal·lacions 
que té la Col·lecció: una sala d’exposicions permanent i una sala d’exposicions 
temporal. També s’acompanya del projecte museogràfic amb l’explicació de la 
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naturalesa de la Col·lecció i de l’informe d’adequació d’espais en el Palau Cerveró 
com a instal·lació museogràfica de la Col·lecció científic-mèdica de la Universitat 
de València i la seua proposta de memòria econòmica.  

Afegeiix que aquesta Col·lecció està constituïda al Museu de l’Institut López 
Piñero. És una col·lecció molt rica que pertany a la xarxa europea Universeum, 
dedicada a la conservació del patrimoni acadèmic europeu, especialment a 
col·leccions científiques i tecnològiques.  

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

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

ACGUV 12/2021. “Aprovar la sol·licitud de 
reconeixement de la Col·lecció Científico-Mèdica de la 
Universitat de València davant la Generalitat 
Valenciana”, l’expedient del qual s’adjunta com a annex. 
Annex VII. 

 

Punt 14. Aprovació, si escau, de l’informe de seguiment de la Bústia de Queixes, 
Suggeriments i Felicitacions de la Universitat de València.  

El vicerector d’Estratègia, Qualitat i Tecnologies de la Informació presenta 
l’assumpte i fa referència a la documentació que hi ha en l’Aula Virtual de la 
Universitat de València. Indica que, segons l’article 5.1 del Reglament que regula 
el funcionament de la Bústia de Queixes, Suggeriments i Felicitacions de la 
Universitat de València, el vicerector ha de presentar un informe sobre la situació 
i les mesures adoptades. Afegeix que aquest curs, ha augmentat el nombre de 
suggeriments, queixes i felicitacions. Segons l’evolució temporal, l’augment va 
ser en los mesos de juny i juliol; l’estructura de queixes és similar a la d’altres 
anys. El 70% són queixes, però també han augmentat les felicitacions. Pel que 
fa a l’ús, es correspon amb la proporció dels col·lectius. Per tant, l’alumnat i les 
dones són els que més utilitzen la Bústia. Els temes es concentren en l’àrea 
acadèmica: metodologia docent i metodologia d’avaluacions. 

Altra àrea de gestió són els errors de tramitació o el nivell de competència del 
personal.  

Segons les respostes, el 72% s’han contestat i el 27% no, degut sobretot, al 
desconeixement del procediment. S’han respost per altres medis. 

Pel que fa a la satisfacció de la Bústia, hi ha hagut 55 respostes, que són més 
que altres anys. 

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

Per assentiment dels membres del consell, es pren l’acord següent: 
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ACGUV 13/2021. “Aprovar l’informe de la Bústia se 
Suggeriments, Queixes i Felicitacions de la Universitat de 
València, corresponent al curs acadèmic 2019-2020”, que 
s’adjunta com a annex. Annex VIII. 

 

Punt 15. Autorització, si escau, per a la signatura de convenis de col·laboració. 

El vicerector de Projecció Territorial i Societat presenta dos convenis i fa 
referència a la documentació que hi ha en l’Aula Virtual de la Universitat de 
València. En primer lloc, presenta el conveni amb la Conselleria d’Educació, 
Cultura i Esport, l’objectiu del qual és la cessió d’audiovisuals del Programa 
Docufòrum per a la xarxa CEFIRE (centres de formació, innovació i recursos 
educatius) de la Comunitat Valenciana. Es tracta de material docent i 
complementari que s’ofereix als centres de la Comunitat Valenciana. S’ofereixen 
22 audiovisuals de temàtica diversa (economia del ben comú, cooperativisme, 
paisatges, societat, exclusió social, Horta de València, ....). El conveni té una 
durada de 3 anys. 

En segon lloc, presenta el conveni amb l’Ajuntament de Gandia. El seu objecte 
és incorporar a dones afectades per violència de gènere en el programa 
Unisocietat-Unimajors i recull també la possibilitat d’organitzar jornades per al 8 
de març, a més de crear un premi de micro-relats. Es facilita la inserció social de 
dones víctimes de violència de gènere i la Universitat de València ajuda a 
l’Ajuntament de Gandia. La seua durada és de 3 anys, amb una col·laboració 
econòmica de l’Ajuntament. Ressalta la tasca de la directora del Centre 
Internacional de Gandia, Carmen Meló. 

 

La vicerectora de Cultura i Esport  presenta el conveni marc per a l’adscripció de 
col·legis majors a la Universitat de València. És un ajust a la legalitat vigent. 
Agraeix a la secretària general el seu treball i la reformulació del document que 
presenta.  

 

La vicerectora d’Ocupació i Programes Formatius presenta quatre convenis per 
a la realització de pràctiques externes: Amb l’Institut Cervantes, amb el Grupo 
Deloitte, amb l’Administrador d’Estructures Ferroviàries i Adif-Alta Velocitat i 
amb el Cabildo Insular de Tenerife. Tots ells compten amb informe del Serveis 
Jurídics. 

 

La vicerectora d’Innovació i Transferència presenta el Protocol amb l’Assemblea 
de Ciutadans i Ciutadanes del Mediterrani, l’objecte del qual és una declaració 
d’intencions per establir un marc d’actuació entre les parts per a desenvolupar 
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activitats relatives a la difusió, investigació, formació i assessorament i a través 
d’acords específics. És una organització sense ànim de lucre que realitza 
activitats per a contribuir a la construcció d’un espai de pau, sostenibilitat i 
prosperitat en el Mediterrani. Aquest Protocol té una durada de 4 anys i no 
implica obligacions econòmiques. Compta amb informe favorable dels serveis 
jurídics. 

 

A continuació, presenta el conveni amb la Fundació Hospital General Universitari 
de València per a la creació de la càtedra en Cirurgia Robòtica i Avançada. 
L’objecte de la càtedra es innovació i investigació en cirurgia robòtica i cirurgia 
avançada i es contemplen activitats formatives, col·laboradores, d’investigació 
i d’extensió universitària orientades cap al coneixement i difusió permanents. El 
finançament de les activitats anirà a càrrec de la Fundació Hospital General que 
es compromet a aportar 30.000 euros per any, sense perjudici d’altres fonts de 
finançament. La durada és de 2 anys prorrogables i es podrà renovar per acord 
entre les parts per un màxim de 6 anys. 

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

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

 

ACGUV 14/2021. “Aprovar, per a la seua subscripció, 
l’acord de col·laboració entre la Conselleria d’Educació, 
Cultura i Esport i la Universitat de València. Estudi 
General, per a la difusió d’audiovisuals DOCUFÒRUM”, el 
text del qual en valencià i castellà s’adjunta com a annex. 
Annex IX. 
 
ACGUV 15/2021. “Aprovar, per a la seua subscripció, el 
conveni de col·laboració entre la Universitat de València. 
Estudi General i l’Ajuntament de Gandia, a través de la 
Regidoria d’igualtat, Diversitat i Polítiques Inclusives, per a 
l’establiment d’un marc de col·laboració entre ambdues 
parts amb la finalitat de facilitar la integració social plena 
de les dones víctimes de violència de gènere”, el text del qual 
s’adjunta com a annex. Annex X. 
 
ACGUV 16/2021. “Aprovar, per a la seua subscripció, el 
conveni marc d’adscripció de col·legis majors universitaris 
a la Universitat de València”, el text del qual s’adjunta com 
a annex. Annex XI. 
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ACGUV 17/2021. “Aprovar, per a la seua subscripció, el 
conveni entre la Universitat de València. Estudi General i 
l’Instituto Cervantes, per a la realització de pràctiques 
acadèmiques externes dels seus estudiants”, el text del qual 
s’adjunta com a annex. Annex XII. 
 
 
ACGUV 18/2021. “Aprovar, per a la seua subscripció, el 
conveni marc de pràctiques acadèmiques externes entre la 
Universitat de València. Estudi General i el Grupo Deloitte”, 
el text del qual s’adjunta com a annex. Annex XIII. 
 
 
ACGUV 19/2021. “Aprovar, per a la seua subscripció, el 
conveni per a la realització de pràctiques acadèmiques 
externes entre la Universitat de València. Estudi General i 
l’Adiministrador d’Infraestructures Ferroviàries i ADIF- 
Alta Velocitat”, el text del qual s’adjunta com a annex. 
Annex XIV. 
 
 
ACGUV 20/2021. “Aprovar, per a la seua subscripció, el 
conveni marc de pràctiques acadèmiques externes entre la 
Universitat de València. Estudi General i l’Excmo Cabildo 
Insular de Tenerife”, el text del qual s’adjunta com a annex.  
ACGUV 21/2021. “Aprovar, per a la seua subscripció, el 
Protocol general d’actuació entre la Universitat de València. 
Estudi General i la Fundació Asamblea de Ciudadanos y 
Ciudadanas del Mediterráneo”, el text del qual s’adjunta 
com a annex. Annex XV. 
 
 
ACGUV 22/2021. “Aprovar, per a la seua subscripció, el 
conveni de col·laboració entre la Universitat de València. 
Estudi General i la Fundació Investigació-Hospital General 
Universitari de València, per a la creació de la Càtedra en 
Cirurgia, Robòtica i Avançada”, el text del qual s’adjunta 
com a annex. Annex XVI. 
 
 

Punt 16. Autoritzacióm 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. Indica 
que es tracta d’una llicència no exclusiva de dret d’explotació de la empresa 
Equipo Psicopedagógico Segorbe amb quatre metodologies. La titularitat és 
100% de la Universitat de València. L’objecte és concedir a l’empresa una 
llicència d’explotació per al desenvolupament, ús i comercialització de serveis. És 
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una clínica infanto-sanitària que es dedica, en part, a obres sense ànim de lucre 
per a brindar suport a menors amb transtorns de neurodesenvolupament i 
dificultats d’aprenentatge. És per a tot el territori nacional i té una vigència de 5 
anys prorrogables. Per la llicència, l’empresa ha de pagar 400 euros a la signatura 
del contracte i una regalia del 2% sobre els ingressos d’explotació que 
s’obtinguen.  
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  

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

 

ACGUV 23/2021.  
“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 les quatre metodologies titulades:  
 
. Actitudes hacia la comunicación de las enfermeras con los 
pacientes (ACO) (Herramienta diagnóstica) 
. Actitudes hacia la comunicació de estudiantes de 
enfermería con los pacientes (ACO) 
. Percepción del impacto del COVID-19 en profesionales de 
salud. 
. Percepción del impacto del COVID-19 en profesorado 
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 no exclussiva d’explotació de les 
metodologies esmentades en el punt anterior i la signatura 
del contracte entre la Universitat de València. Estudi 
General i la societat civil Equipo Psicopedagógico 
Segorbe”, el text del qual s’adjunta com a annex. Annex 
XVII. 

 

Punt 17. Presa de coneixement de declaracions d’emergència de diversos 
contractes. 
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. Es tracta 
de set declaracions d’emergència i els seus contractes associats en raó de la 
pandèmia. La Llei de Contractes del Sector Públic estableix el procediment de 
tramitació d’emergència, que es pot saltar alguns requeriments, però sempre 
donant informe a l’òrgan de govern competent. Enumera els contractes i el seu 
import. 
 
S’obre un torn d’intervencions.  
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El degà de la Facultat de Dret observa que en el cas de les contractacions per 
instal·lacions dels medidors de CO2 hi ha molta diferència entre els Campus. 
 
El vicerector d’Economia i Infraestructures indica que el propòsit és que tots els 
espais tinguen un detector de CO2. Aquests aparats estan integrats en el 
sistema de climatització existent. Tot i així, hi ha espais que no tenen aquest 
sistema i, aleshores, s’instal·larà el medidor de CO2, que es gestionarà des del 
Servei de Manteniment i hi ha altres que ja tenen medidors de CO2, però no s’ha 
fet la compatibilitat. Per tant, s’haurà de fer la vinculació i l’adaptació del 
software. 
 
Per assentiment dels membres del consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 24/2021. “Prendre coneixement de les 
declaracions d’emergència en els campus universitaris, 
dels contractes que tot seguit s’esmenten: 
 
1. Contractació del reforçament del servei de neteja. 
2. Contractació del subministrament de llicència Black 

Board Collaborate Webconference. 
3. Contractació del subministrament d’un sistema 

d’emmagatzematge centralitzat. 
4. Contractació del servei extraordinari d’informació 

d’accessos. 
5. Contractació del reforçament del servei de suport 

tècnic informàtic. 
6. Contractació del sistema d’informació d’accessos i 

aforaments. 
7. Contractació del sistema de detectors de CO.” 
Els expedients de les quals s’adjunten com a annex. Annex 
XVIII. 

 
Punt 18. Torn obert de paraules.  
 
La secretaria general llegeix l’escrit que ha enviat el president de la Junta de PAS, 
sobre la presencialitat en el treball del personal d’administració i serveis amb 
motiu de la pandèmia, demanant reflexió sobre aquest assumpte, que literalment 
diu: 
 
“Intervengo ya que, después de las numerosas y diferentes instrucciones que se 
han venido publicando, dependiendo de la situación en la que nos encontrábamos 
en la pandemia y debido a las numerosas quejas recibidas por el PAS, debo 
mencionar que actualmente la presencialidad del PAS es del 50% y consideramos 
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que, debido a que la transmisibilidad del virus es mayor y la situación en la ciudad 
de València y província es muy grave, que esta presencialidad debería ser menor 
en la UV por parte del PAS y aumentarse más el trabajo a distancia; también 
mencionar que hay excepciones en ciertos grupos y escalas, como laboratorios, 
bibliotecas y los auxiliares de servicios, que se considera que, por las 
peculiaridades de su trabajo, no se les podía dejar tener ninguna opción a trabajar 
a distancia ningún día, todo esto sin tener en consideración que esto sí que podría 
ser factible y que así se minimizaría la aglomeración del personal en un mismo 
servicio y la transmisibilidad del virus en estos momentos donde estamos en el 
pico máximo de la tercera ola y también teniendo en consideraciçón que se ha 
pasado en el comienzo de las clases al modo on-line. 
 
Me gustaría que la señora Rectora y su equipo reflexionara y viera que la 
exposición de este personal al estar atan cercano al estudiantado y al PDI está 
más expuesto y más cuando su presencialidad es del 100%; también solicito que 
al PAS de estos grupos de primera línea o de atención directa con el estudiantado 
y al PDI se les facilite la mascarilla FFP2”. 
 
La directora de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria informa que ha convocat 
eleccions de Director/a de l’ETSE i s’acomiada dels membres del consell. Agraeix 
a la rectora i a l’anterior rector, Esteban Morcillo, tota la confiança i suport que 
ha rebut durant aquests sis anys i ho fa extensiu als membres del consell de 
Direcció i als companys degans i deganes i director de l’Escola de Doctorat i els 
millors desitjos als membres del consell de govern. 
 
La rectora li dóna les gràcies pel seu treball i implicació durant aquests anys. 
 
El degà de la Facultat d’Economia indica qua ha estat un plaer treballar amb la 
directora de l’ETSE, en aquests temps. D’altra banda, indica que respecte als 
medidors de CO2, al Campus dels Tarongers le corresponen 700 euros d’un total 
de 200.000 euros i no hi ha res instal·lat. No entèn la resposta del vicerector 
d’Economia.  
 
La degana de la Facultat de Química indica que trobarà a faltar als degans i 
deganes que acaben els seus períodes com a membres del consell de govern. En 
nom dels degans de Campus, agraeix el treball realitzat en relació a la docència 
en aquest temps de pandèmia i, especialment, a la vicerectora d’Estudis i Política 
Lingüística que ha aconseguit plasmar la diversitat dels centres d’aquesta 
Universitat. 
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La rectora  agraeix també als degans i deganes el seu immillorable treball i 
implicació, ja que sense ells i elles no hauria estat possible el resultat. També 
agraïment personal i del consell de Direcció als equips de direcció dels centres i 
al personal d’administració i serveis, professorat i representants d’ADR i tots els 
que han col·laborat. 
 
El vicerector d’Economia i Infraestructures insisteix que l’objectiu és que hi haja 
un medidor de CO2 juntament amb els equips que donaran suport al tractament 
de la informació. A més a més, al llarg d’aquestes contractacions pot haver 
diferents factures en funció dels equips que s’haja d’instal·lar. 
 
La rectora agraeix de nou, la tasca que es fa i demana el suport i la col·laboració 
per a continuar treballant conjuntament en aquest període, que es revisarà finals 
de febrer. Espera i desitja que la pandèmia perga força i pugam viure sense 
restriccions. Finalment, demana responsabilitat individual.  
 
I com que no hi ha més assumptes que tractar, es clou la sessió a les 10,47 
hores, de la qual cosa com a secretària general, estenc aquesta acta.  
 
Vist i plau,  
La rectora, 
 
 
 
 
 
María Vicenta Mestre Escrivá 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 


