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CONSELL DE GOVERN 
 

A la ciutat de València, el dia 9 de març de 2021, a les 9’15 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: Mª 
Francisca Abad García 

Representant departaments: 
Francisco Ródenas Rigla 

Representant departaments: Ester 
Pérez Lorences 

Representant Instituts universitaris: 
Amparo Cervera Taulet 

PDI Fac. Medicina i Odontologia: José 
Manuel Almerich Silla 

PDI Fac. C. Socials: María José 
Aradilla Marqués 

PDI Fac. Psicologia i Logopèdia: 
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. CC. Matemàtiques: 
Marcos Durá Gimeno 

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 Logopèdia: 
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 



Universitat de València. CONSELL DE GOVERN 9 DE MARÇ DE 2021. 
 

 -      - 

 
 

3 

Degà Fac. Farmàcia: Juan Carlos 
Moltó Cortés 

Directora ETS Enginyeria: Rafael 
Magdalena Benedicto. 

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 

 

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

per a tractar els punts del següent: 

ORDRE DEL DIA 

1. Aprovació, si escau, de l’acta del Consell de Govern de 2 de febrer de 
2021. 

2. Informe de la Sra. Rectora. 
3. Aprovació, si escau, de la convocatòria per a la renovació total del Claustre 
4. Aprovació, si escau, de l’oferta de grau i màster del curs acadèmica 2021-

2022. 
5. Aprovació, si escau, de la RLT de PDI de la Universitat de València, exercici 

2020. 
6. Aprovació, si escau, de la distribució de la taxa de reposició d’efectius i 

de l’Oferta Pública d’Ocupació referent a places de personal docent i 
investigador per a l’any 2021. 

7. Aprovació, si escau, dels Criteris per al desenvolupament de la carrera 
docent del PDI de la UV, per al curs 2021-2022. 

8. Aprovació, si escau, dels Criteris per atendre les situacions conjunturals 
de plantilla durant el curs 2021-2022. Criteris de reducció de docència.  

9. Aprovació, si escau, de l’adscripció d’una plaça de professorat TU al 
departament de Química Física per a l’estabilització de personal 
investigador del Programa Ramon i Cajal amb certificat I3. 

10. Aprovació, si escau, de la convocatòria, perfil i tribunal d’una plaça de TU, 
adscrita al departament de Química Física, per a l’estabilització de 
personal investigador del Programa Ramon i Cajal, amb certificat I3, amb 
càrrec a l’OPO 2018. 

11. Aprovació, si escau, de comissió de serveis.  
12. Concessió, si escau, de venia docendi a professorat de centres adscrits a 

la Universitat de València 
13. Aprovació, si escau, de la convocatòria per a sol·licitar l’assignació de la 

retribució addicional del PDI funcionari prevista en el Decret 174/2002, 
de 15 d’0ctubre del Govern Valencià (complement autonòmic, anualitat 
2021). 
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14. Aprovació, si escau, de Reglament d’accés a estudis universitaris de grau 
per a persones majors de 25, 40 i 45 anys. 

15. Aprovació, si escau, de la proposta de programa de doble titulació de grau. 
16. Aprovació, si escau, de la modificació de plans d’estudi de grau i de màster 

oficial. 
17. Aprovació, si escau, de la modificació de proposta de CEPE de màster 

oficial. 
18. Aprovació, si escau, de la proposta de places d’accés a les titulacions de 

grau i de màster oficial per al curs 2021-2022. 
19. Aprovació, si escau, de la proposta de calendari acadèmic per al curs 

2021-2022. 
20. Aprovació, si escau, de la proposta de títols propis de la Universitat de 

València per al curs 2021-2022. 
21. Aprovació, si escau, de l’inici d’expedient d’adscripció FISABIO 

Oftalmologia Mèdica -FOM- com a institut universitari adscrit a la 
Universitat de València.  

22. Informe sobre el nomenament de director/a de Col·legis Majors, adscrits 
a la UV, en compliment del conveni marc d’adscripció. 

23. Aprovació, si escau, de l’acord d’autorització de l’abonament de 
l’increment retributiu del 0’9% per als empleats públics de la Universitat 
de València. 

24. Aprovació, si escau, de la proposta de modificació 1/2021 de la RLT de 
PAS. 

25. Aprovació, s escau, de la proposta de modificació de la normativa sobre 
formació i funcionament de les borses de treball de les diverses escales i 
categories professionals de PAS. 

26. Presa de coneixement de declaracions d’emergència de diversos 
contractes. 

27. Aprovació, si escau, de Reglament de l’Aliança d’Universitats Russes i 
Espanyoles (AURE). 

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

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

 

Atès que hi ha el nombre suficient de membres connectats per a la vàlida 
celebració de la sessió, la rectora declara oberta la sessió 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. 
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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 2 de febrer de 
2021. 
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 25/2021. “Aprovar l’acta de la sessió ordinària, 
a distància, del consell de govern de 2 de febrer de 2021”. 

 

Punt 2. Informe de la Sra. rectora. 

La rectora comença l’informe felicitant a la degana i els degans que han estat 
reelegits a llarg dels darrers dies:  
. Professor Javier Chorro, en la Facultat de Medicina i Odontologia 
. Professor Josep Montesinos, en la Facultat de Geografia i Història. 
. Professora Adela Mauri, en la Facultat de Química. 
. Professor Albert Moncusí, en la Facultat de Ciències Socials.  
També dóna la benvinguda a la professora Ana Botella, que ha estat elegida com 
la primera dona degana de la Facultat de Magisteri i al professor Rafael 
Magdalena, elegit nou director de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria 
Enhorabona a totes i a tots ells i també als directors/es de departament que 
estan essent elegits i reelegits en aquestes setmanes.  
Igualment informa que ha estat nomenat degà de la Facultat de Ciències 
Matemàtiques, el professor Joan Monterde, amb l’encomana de convocar un 
procés electoral.  
Agraeix la dedicació de tots ells, dedicació com la del professor jubilat de la 
Facultat de Ciències Matemàtiques Rafael Pla López, destacat activista i home 
compromès, que ens ha deixat, especialment en aquest temps tan complex, com 
el que estem vivint.  
A continuació, indica que el passat 26 de febrer es va convocar reunió de la 
Comissió Assessora Estudiantil per tal d’abordar la situació de la docència en 
aquest curs,  caracteritzat per un model híbrid de docència que durant el mes de 
febrer s’ha ajustat minimitzant la presencialitat per tal de contribuir a les mesures 
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adoptades pel govern valencià, unes mesures dràstiques i dures per a combatre 
la delicada situació sanitària que s’estava vivint en la Comunitat Valenciana. 
Respecte del seguiment dels casos COVID comunicats a la nostra Universitat, es 
pot continuar afirmant que les nostres aules són espais segurs i que no s’ha 
produït cap brot a la Universitat des de l’inici de curs i, especialment, en aquest 
any que quasi acaba de començar. 
Les dades generals de la Comunitat Valenciana evidencien que les mesures 
aplicades han donat resultat, i aquesta situació també s’evidencia molt 
sensiblement entre la nostra comunitat universitària. 
Per això, i tal com s’havia acordat en la tercera setmana de febrer, es van reunir 
les universitats públiques valencianes i la Conselleria d’universitats i es va 
acordar, tenint també en compte les mesures que estava previst pel govern 
valencià, tornar a partir del dilluns de la setmana passada, 1 de març, al model 
híbrid inicialment previst per al segon quadrimestre. 
En el cas de la Facultat d’Infermeria i Podologia, aquest retorn ha tingut lloc a un 
nou emplaçament, al nou edifici construït al costat de les pistes esportives del 
Campus de Blasco Ibáñez. Es milloren així, les infraestructures d’aquest centre i 
es continua treballant en aquest context pressupostari advers per a millorar i 
mantenir les nostres instal·lacions i els nostres equipaments. 
Pel que fa a la docència i sent conscients de la necessitat de recuperar les 
pràctiques clíniques del nostre estudiantat de titulacions de ciències de la salut, 
en el sistema públic valencià de salut, en coordinació amb les Facultats, s’està 
treballant amb la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública i amb el suport, 
també de la CRUE. 
També s’ha treballat amb la Conselleria de Justícia, Interior i Administració 
Pública per a recuperar les pràctiques en el sistema judicial valencià i amb altres 
administracions i entitats per a recuperar el més aviat possible les pràctiques que 
en algunes titulacions s’han vist molt afectades per la pandèmia, com per 
exemple la titulació de Treball Social.  
Agraeix el compromís de tots els equips deganals i de direcció de centre, 
especialment en aquest període de pandèmia, en la cerca coordinada de les 
millors solucions des del diàleg, el consens i la governança compartida. Diàleg i 
consens necessaris per fer un sistema universitari públic fort.  
En eixe sentit, s’ha anunciat que el govern d’Espanya està preparant diferents 
modificacions normatives, algunes de les quals mereixen una atenció especial. 
En els darrers, s’ha donat a conèixer el contingut del projecte del Reial Decret 
que establirà l’organització dels ensenyaments universitaris i, per tant, derogarà 
l’actual RD 1393/2007. Hi ha algunes novetats, de les quals les més 
significatives són: 

- Es fixa la durada de les titulacions de grau en 240 ECTS i quatre anys, i 
desapareixen les titulacions de 180 ECTS. 

- Desapareix el concepte de branca de coneixement i apareix el d’àmbit de 
coneixement que, més enllà del canvi semàntic, pot tindre important 
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conseqüències sobre el disseny dels títols i sobre els reconeixements 
d’assignatures.  

- Apareixen noves estructures curriculars, com la menció dual del títol o els 
itineraris oberts. 

- Se simplifiquen substancialment els procediments de verificació i 
s’augmenta el termini de reacreditació dels màsters oficials de 4 a 6 anys 
 
Des de la Sectorial de CRUE Docència, s’estudien aquests canvis. 
 

Però una de les modificacions normatives més importants, pot ser la reforma de 
l’actual Llei Orgànica del Sistema Universitari. L’equip del Ministeri ha preparat un 
document de qüestions a reflexionar sobre el contingut d’una llei que 
s’anomenarà LOSU (Llei d’Ordenació del Sistema Universitari) “Consulta sobre la 
Ley Orgánica del Sistema Universitario. La Universidad que queremos”. 
 
Des de les diferents sectorials de CRUE s’està fent el seguiment de les propostes. 
La rectora indica que mantindrà informats als membres del Consell de Govern 
sobre una reforma tan important com aquesta, que requereix debat i consens al 
si de la comunitat universitària.  
 
A continuació, la rectora destaca alguns fets. 
D’una banda, els fòrums d’ocupació que s’estan desenvolupant en un moment i 
en un context difícil en què la situació econòmica i la situació laboral s’han vist 
molt afectades, com indiquen les dades més recents, com a conseqüència de les 
mesures adoptades per a combatre la situació sanitària. 
 
Per això, la rectora vol fer un agraïment especial a UVocupació, als centres i al 
Vicerectorat d’Ocupació per haver treballat per a fer, un any més i amb un format 
diferent, aquests fòrums. També gràcies a UVemprén per la iniciativa de Premis 
UVemprén StartUp que premiaran iniciatives emprenedores i idees innovadores 
amb l’objectiu de fomentar la cultura emprenedora universitària. 
 
D’altra banda, informa que s’està treballant en el programa Conèixer en aquesta 
nova modalitat no presencial. La vint-i-cinquena edició de les jornades 
informatives a orientadores i orientadors que forma part d’aquest programa ja 
ha tingut lloc amb un considerable èxit de públic, i està treballant-se en les visites 
guiades virtuals. 
 
Agraïment especial al Servei d’Informació i Dinamització i a la Unitat Web i 
Marquèting que està desplegant un nou portal per a fer possibles aquestes 
visites. Gràcies als centres per la seua dedicació a aquest programa tan rellevant 
per donar una informació directa i personalitzada als potencials futurs estudiants 
i estudiantes universitàries i ajudar-los a fer una elecció que acomplisca les seues 
expectatives. 
 
La rectora destaca que al llarg d’aquest mes van a tenir lloc diferents activitats 
d’organitzacions estudiantils. Dóna les gràcies a aquest estudiantat per la seua 
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implicació en la dimensió soci-cultural i de recerca en la seua formació. Intentarà 
estar presencialment en tots aquests congressos per a expressar el suport 
institucional. 
 
Per tal de continuar impulsant l’esperit creatiu, recentment ha presentat les 
convocatòries ACTIVA impulsades des del Vicerectorat de Cultura i Esport: 
Activa Cultura, Activa Fest i Activa Música. Enhorabona a UVCultura, integrat en 
el Vicerectorat i operat pel Servei de Cultura Universitària. 
En aquesta nova etapa es portarà la cultura als campus i s’obrirà la participació  
molt més, incorporant nous convenis de col·laboració amb altres organitzacions 
de la societat. 
 
Per això, s’ha reforçat l’estructura del Vicerectorat amb el nomenament de 
responsables d’aules culturals i caps d’iniciativa per campus. També es treballa 
amb el conseller d’Educació, Cultura i Esport en un conveni de col·laboració que 
proporcionarà finançament per al desenvolupament d’activitats culturals.  
 
Afegeix que ens estem reactivant en aquest context advers, en el qual extremant 
totes les precaucions, tractem de mantenir les nostres activitats. Per això, 
s’estan reobrint activitats d’esportsUV, a l’aire lliure i dins del marc normatiu 
actual. Aquesta crisi està canviant la nostra manera de treballar, de viure, 
conviure i relacionar-nos. 
 
A més a més, s’estan accelerant processos que ja estaven implementats. En eixe 
sentit, informa al Consell de Govern que ha està operativa una nova seu 
electrònica de la Universitat de València, que ofereix noves funcionalitats i 
incorpora nous serveis electrònics. 
 
També s’avança cap a l’objectiu de sostenibilitat de paper zero, incrementant 
l’eficàcia i eficiència i donant més serveis a les persones en la seua interacció 
amb l’administració universitària. Trasllada l’agraïment a la Direcció de gestió 
electrònica i al Servei d’Informàtica, així com a totes les persones que treballen 
per aconseguir aquest objectiu. 
 
Pel que fa a valors i objectius, tots els mesos de març es visualitza d’una manera 
més activa, el que és una lluita sorda i constant al llarg de les dècades passades, 
en la llarga sendera per la igualtat efectiva entre homes i dones. Enguany no 
podem celebrar les concentracions que han estat habituals, i cada any més 
massives. La prudència preventiva no ho aconsella, però continuem celebrant el 
març per la igualtat. Així, tota l’activitat cultura s’ha orientat en aquest àmbit, i 
iniciatives com Girls4stem i la càtedra digital de gènere estan desenvolupant 
activitats específiques i singulars, com també està fent l’IFIC i diferents centres 
de la nostra Universitat, ADRS i organitzacions estudiantils i sindicals. Dóna les 
gràcies a totes i tots per continuar en eixe compromís en el qual no podem 
decaure.  
Tampoc podem baixar la guàrdia en el combat a la violència de gènere i en favor 
de la inclusió de les dones víctimes, un àmbit en el qual s’ha treballat en els 
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darrers anys amb la Generalitat Valenciana i que a més, es reforça territorialment 
a Gandia, amb el conveni recentment signat i autoritzat per aquest Consell de 
Govern.  
El passat 8 de març s’ha procedit, com cada any, a la lectura del Manifest. Gràcies 
a totes i tots per la participació i un especial agraïment a la Unitat d’Igualtat i al 
Vicerectorat d’Igualtat, Diversitat i Sostenibilitat.  
 
També dóna les gràcies a totes i tots per la dedicació en aquests temps de 
pandèmia. Afegeix que no es cansarà d’agrair i de destacar el treball de tot el 
personal universitari, de l’estudiantat i, per suposat, de les persones amb 
responsabilitats acadèmiques. 
 
En diferents ocasions s’ha comentat a la consellera en matèria d’Universitats, la 
conveniència que els processos de vacunació del personal universitari, PDI i PAS, 
fóren coincidents amb el de totes les etapes del sistema educatiu i ja fa dues 
setmanes, en coordinació amb la resta d’universitats publiques valencianes i com 
a presidenta de torn de la Conferència de Rectores i Rectors de les Universitats 
Públiques Valencianes, s’ha adreçat a la consellera de Sanitat i a la d’Universitats 
per sol·licitar-los que formen part d’aquest procés de vacunació i també oferir, 
ja que s’han ofert els nostres serveis mèdics, amb experiència en els processos 
de vacunació gripal, també en temps de pandèmia, per tal d’alleugerir la càrrega 
sobre el sistema públic, però continuem esperant resposta. 
 
A l’expressió de conveniència formulada pel president de la Generalitat de 
consideració de setmana lectiva dels dies que el nostre calendari laboral i 
acadèmic marquen com a festiu per falles, i a la demanda expressa de la 
Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, informa que, en coordinació amb 
la resta d’universitats públiques valencianes, ha dit que no consideraven aquest 
canvi de calendari. No sols per considerar que en l’estructura tradicional dels 
nostres cursos acadèmics forma part dels espais de descompensació d’activitat, 
sinó també perquè suposa un conjunt de processos de negociació laboral i també 
d’ajustaments de planificació docent, que requereixen d’esforços suplementaris 
que no poden, ni tan sols, considerar-se en un temps tan ajustat. 
 
Confia en la responsabilitat de la societat valenciana per evitar que les vacances 
del període faller i de la Setmana Santa no originen una quarta onada de la 
pandèmia i en el progrés del procés de vacunació per tal d’aconseguir recuperar 
la normalitat el pròxim curs acadèmic, atenent a les previsions del govern 
d’Espanya i el de la Generalitat Valenciana. 
 
Finalment, la rectora reitera el seu agraïment i per l’esforç suplementari de 
responsabilitat que s’està fent. 
 
La secretària general recorda que el qüestionnaire de les votacions es tancarà 
abans del torn obert de paraules. Així mateix informa que des de la Secretaria 
General s’està procedint a l’actualització dels reglaments de règim intern dels 
instituts universitaris d’investigació propis de la Universitat de València, per 
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adaptar-los al reglament marc, aprovat pel consell de govern de 2 de març de 
2005 i modificat el 30 de setembre de 2014. El reglament de l’Institut 
Universitari de Creativitat i Innovacions Educatives ja està actualitzat. 
 
Punt 3. Aprovació, si escau, de la convocatòria per a la renovació total del 
Claustre.  
La secretària general presenta l’assumpte i indica que, d’acord amb l’article 81.3 
dels Estatuts, enguany correspon la renovació total del Claustre. Es proposa el 
dijous, 18 de novembre de 2021 per a realitzar les eleccions i recomana als 
departaments la mateixa data per a les seues eleccions.  
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Per assentiment dels membres del consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 26/2021. “Aprovar la convocatòria de les 
eleccions per a la renovació total del Claustre per al 18 de 
novembre de 2021”. 

 
Punt 4. Aprovació, si escau, de l’oferta de grau i màster del curs acadèmic 2021-
2022. 
El vicerector d’Ordenació Acadèmica i Professorat presenta l’assumpte i fa 
referencia a la documentació que hi ha en l’Aula Virtual de la Universitat de 
València, dient que per una part, hi és el document de l’oferta de grau amb una 
estimació de les hores de pràctiques i de TFG, d’acord amb els Criteris d’OCA i 
s’inclou una revisió de totes les assignatures i subgrups de cadascuna de les 
titulacions. En cada assignatura es recull la càrrega docent actual (del curs 2020-
2021), l’oferta proposada per cada centre, els augments o disminucions 
respecte del curs actual i algunes indicacions sobre si s’ha de reduir algun grup 
o subgrup respecte a la proposta del centre. 
A partir de la proposta del centre, s’ha fet una revisió d’acord amb els Criteris 
de l’OCA. En el cas que hi haja alguna modificació, s’ha revisat amb cada centre 
i la proposta final és la que es presenta en aquest Consell de Govern.  
Les modificacions plantejades seran mecanitzades pel Servei de RRHH PDI per 
tenir, el més prompte possible, una estimació clara de les necessitats del proper 
curs i poder donar-les cobertura. 
Les situacions d’augment d’oferta es deuen a implantació de nous graus, dobles 
graus, variacions de matrícula o problemes amb dimensions de modalitats de 
docència (aules d’informàtica o laboratoris).  
La Comissió de Professorat ha emès informe favorable respecte de l’oferta de 
graus. 
 
D’altra part, respecte a l’oferta de màsters, el document presentat recull les 
propostes de modificació.  
Les propostes de revisió s’han comunicat a la direcció dels màsters universitaris 
i al centre corresponent. Les modificacions plantejades fan referència a 
problemes per baixa matrícula. També s’ha fet una revisió d’ofici de la càrrega 
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de pràctiques de TFM i s’ha diferenciat més clarament el que és professorat 
extern i professorat de conveni.  
 
Afegeix que el document s’ha treballat en col·laboració amb el Vicerectorat 
d’Estudis i Política Lingüística. La Comissió de Postgrau està informada de las 
modificacions plantejades i la Comissió de Professorat ho ha informat 
favorablement per unanimitat. 
 
Resta pendent la revisió del compliment dels criteris respecte a les llengües de 
docència de l’OCA, que es portarà a Consell de Govern una vegada s’haja informat 
per la Comissió de Política Lingüística i la Comissió de Professorat. 
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
La representant de PAS, Mª Victoria Alandi, indica que, pel que fa als màsters 
universitaris de la Facultat de Medicina i Odontologia, falta l’OCA del màster en 
Investigació Biomèdica i del màster en Ciències Odontològiques.  
 
El vicerector d’Ordenació Acadèmica i Professorat indica que sols es contemplen 
els màsters que tenen alguna proposta de revisió. 
 
El degà de la Facultat de Farmàcia, indica que també falta l’assignatura 
Microbiologia Clínica. 
 
El vicerector d’Ordenació Acadèmica i Professorat respon que eixa assignatura 
no ha eixit en l’informe, però sí està contemplada en l’OCA. 
 
Se sotmet a votació la proposta. El resultat de la votació telemàtica i presencial 
és el següent: 44 vots a favor, 1 en contra i cap abstenció. 
 
Per tant, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 27/2021. “Aprovar l’oferta d’estudis de grau i de 
màster de la Universitat de València, corresponent al curs 
acadèmic 2021-2022”, que s’adjunta com a annex. Annex 
I. 

 
Punt 5. Aprovació, si escau, de la RLT de PDI de la Universitat de València, exercici 
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 el document està actualitzat a 31 de desembre de 2020. 
Els principals canvis respecte de l’any passat són que, per primera vegada, s’ha 
augmentat la plantilla en 59 places, incloent la dotació de noves places de 
professorat ajudant doctor en àrees deficitàries, la reserva legal de places per a 
l’estabilització d’investigadors amb certificat I3 i les places del pla d’estabilització 
del professorat associat. D’una altra banda, s’han modificat 118 places com a 



Universitat de València. CONSELL DE GOVERN 9 DE MARÇ DE 2021. 
 

 -      - 

 
 

12 

resultat dels processos de promoció del professorat a través de l’oferta pública 
d’ocupació de 2020 i s’han transformat 75 places per la revisió de les vacants 
generades en la plantilla. Tots aquests canvis responen a acords de Consell de 
Govern. 
Aquesta RLT va ser informada favorablement per la Comissió de Professorat i per 
les seccions sindicals. 
 
S’obre un torn de paraules. 
 
El coordinador de l’AGE, Andrés Fernández, pregunta si hi ha dades estadístiques 
sobre percentatges d’homes i dones i sobre la situació actual del sostre en la UV 
en base als llocs de treball. 
 
El vicerector d’Ordenació Acadèmica i Professorat indica que aquestes dades 
consten al Recull de Dades del SAP, la RLT fa referència als llocs de treball, no a 
qui els ocupa. 
 
Se sotmet a votació. El resultat de la votació telemàtica i presencial és el 
següent: 45 vots a favor, cap en contra i 1 abstenció. 
 
Per tant, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 28/2021. “Aprovar la relació de llocs de treball 
del  personal docent i investigador de la Universitat de 
València, corresponent a l’exercici 2020”, que s’adjunta 
com a annex. Annex II. 

 

Punt 6. Aprovació, si escau, de la distribució de la taxa de reposició d’efectius i 
de l’Oferta Pública d’Ocupació referent a places de personal docent i investigador 
per a l’any 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 es tracta de veure com es distribueix la taxa de reposicions 
entre les diferents finalitats. La Comissió de Professorat i la Mesa Negociadora 
ho han informat favorablement per unanimitat. 
El document conté l’acord del consell de govern i un resum de les places que es 
convocaran mitjançant torn lliure (166 places) i promoció interna (40 places de 
CU). També hi ha com es calcula la taxa de reposició i la proposta de distribució. 
Afegeix que el Ministeri d’Hisenda ha confirmat aquesta taxa de reposició. 
L’oferta s’ha construït mantenint les finalitats i criteris aprovats en els darrers 
anys en Mesa Negociadora i Consell de Govern: 
. Estabilització del professorat ajudant doctor que finalitza el seu contracte en 
2022 i d’una part del que el finalitza en 2023. 
. Promoció del professorat contractat doctor a TU. 
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. Pla d’estabilització del professorat associat. 

. Oferta de places vacants per atendre situacions estructurals greus de plantilla. 

. Promoció de TU a CU per promoció interna.  

. S’ha fet una reserva de places per a persones discapacitades.  
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds. 
La rectora comunica l’agraïment especial i personal al vicerector d’Ordenació 
Acadèmica i Professorat, al Servei de RRHH PDI, a la Comissió de Professorat i 
seccions sindicals de Mesa Negociadora pel seu treball, ja que l’estabilització del 
professorat ajudant doctor abans de la finalització del seu contracte fa que no 
s’haja de recórrer a la figura de professorat contractat interí i junt a això, que  el 
professorat permanent, acreditat a TU o a CU tinga també la seua promoció. 
 
Se sotmet a votació. El resultat de la votació telemàtica i presencial és el 
següent: 41 vots a favor, cap en contra i 1 abstenció. Per tant, es pren l’acord 
següent: 

ACGUV 29/2021. “Aprovar la distribució de la taxa de 
reposició d’efectius i l’Oferta Pública d’Ocupació per a 
l’any 2021, relativa a places dels cossos docents 
universitaris i de professorat contractat doctor,” 
mitjançant l’acord que s’adjunta com a annex. Annex III. 
 

Punt 7. Aprovació, si escau, dels Criteris per al desenvolupament de la carrera 
docent del PDI de la UV per al curs 2021-2022. 
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. Aquests criteris són els que permetran l’execució de l’oferta que s’ha 
aprovat al punt anterior. Compta amb l’informe favorable per unanimitat de la 
Comissió de Professorat i de la Mesa Negociadora. Es planteja la promoció: 
. De professorat ajudant a ajudant doctor. 
. De professorat ajudant doctor a professorat contractat doctor o titular 
d’universitat, segons la data de finalització del contracte. 
. De professorat contractat doctor a professorat titular d’universitat prioritzant 
la major antiguitat en l’acreditació. 
. Del professorat titular d’universitat a catedràtic, prioritzant la major antiguitat 
en l’acreditació. 
Afegeix que es lliuraran als departaments i centres les instruccions per a 
sol·licitar les promocions i poder començar el procediment per aprovar perfils i 
tribunals en el Consell de Govern de l’1 de juny. 
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: 43 vots a favor, cap en contra i 3 abstencions. Per tant, es pren 
l’acord següent: 

ACGUV 30/2021. “Aprovar els Criteris per al 
desenvolupament de la carrera docent del personal 
docent i investigador de la Universitat de València, 
aplicables al curs 2021/2022”, que s’adjunten com a 
annex. Annex IV. 
 

Punt 8. Aprovació, si escau, dels Criteris per atendre les situacions conjunturals 
de plantilla durant el curs 2021-2022. Criteris de reducció de docència.  
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 no s’han inclòs noves situacions de reducció de docència 
respecte de l’any passat. Tan sols s’hi han actualitzat les dades de curs.  
Aquests criteris han estat informats favorablement per 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: 42 vots a favor, cap en contra i 3 abstencions. Per tant, es pren 
l’acord següent: 

ACGUV 31/2021. “Aprovar els Criteris per atendre 
situacions conjunturals de plantilla durant el curs 
acadèmic 2021/2022. Criteris de reducció de la docència”, 
que s’adjunten com a annex. Annex V. 

 

Punt 9. Aprovació, si escau, de l’adscripció d’una plaça de professorat titular 
d’universitat al departament de Química Física per a l’estabilització de personal 
investigador del Programa Ramon i Cajal, amb el certificat I3. 
El vicerector d’Ordenació Acadèmica i Professorat presenta l’assumpte i fa 
referència a la documentació que hi ha en l’Aula Virtual de la Universitat de 
València. 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: 43 vots a favor, cap en contra i 3 abstencions. Per tant, es pren 
l’acord següent: 

ACGUV 32/2021. “Aprovar l’adscripció de la plaça núm. 
6910 de professorat titular d’universitat, al departament 
de Química Física (àrea de coneixement de Química 
Física), per a l’estabilització de personal investigador del 
Programa Ramon i Cajal, amb certificat I3”. 
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Punt 10. Aprovació, si escau, de la convocatòria, perfil i tribunal d’una plaça de 
titular d’universitat, adscrita al departament de Química Física, per a 
l’estabilització de personal investigador del Programa Ramon i Cajal, amb 
certificat I3, amb càrrec a l’OPO 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 convocatòria de la plaça aprovada en el punt anterior. 
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: 43 vots a favor, cap en contra i 2 abstencions. Per tant, es pren 
l’acord següent: 

ACGUV 33/2021. “Aprovar la convocatòria i informar 
favorablement sobre el perfil i el tribunal de la plaça núm. 
6910, que s’adjunta com a annex,  de professorat titular 
d’universitat, adscrita al departament i l’àrea de Química 
Física, per a l’estabilització de personal investigador del 
Programa Ramon i Cajal, amb certificat I3, a càrrec de 
l’Oferta Pública d’Ocupació 2018”. Annex VI. 

 

Punt 11. Aprovació, si escau, de comissió de serveis.  
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’un professor del departament de Geografia 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: 43 vots a favor, cap en contra i 3 abstencions. Per tant, es pren 
l’acord següent: 

ACGUV 34/2021. “Aprovar la concessió de la comissió de 
serveis a favor del professor, D. Emilio M. Obiol Menero, 
adscrit a la Facultat de Geografia de la Universitat de 
València, per a prestar els seus serveis a la Conselleria de 
Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, des del 
15 de febrer de 2021 fins al 14 d’agost de 2021.” 

 

Punt 12. Concessió, si escau, de venia docendi a professorat de centres adscrits 
a la Universitat de València. 
El vicerector d’Ordenació Acadèmica i Professorat presenta l’assumpte i fa 
referència a la documentació que hi ha en l’Aula Virtual de la Universitat de 
València. Afegeix que els informes dels corresponents departaments són 
favorables.  
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
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Per assentiment dels membres del consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 35/2021. “Concedir venia docendi al professorat 
que tot seguit s’indica per a impartir docència durant el 
curs 2020/2021 en els centres adscrits següents: 
 

Professorat Centre Assignatura 
Juan Luis Sánchez Garcerá Florida Universitària . Teoria del Finançament 

(grau en ADE) 
. Teoria de la Inversió 
(grau en ADE) 
. Gestió Financera de 
l’Empresa Turística 
(grau en Turisme) 
. Matemàtiques 
Financeres (grau en 
ADE) 
 

Héctor Martínez Cebrián Florida Universitària . Complements per a la 
formació disciplinar de 
l’especialitat 
d’Informàtica i Sistemes 
Electrònics (Màster de 
Professorat d’Educació 
Secundària) 
. Aprenentatge i 
Ensenyament de les 
matèries corresponents a 
les especialitats 
d’Informàtica i Sistemes 
Electrònics (Màster de 
Professorat en Educació 
Secundària) 

José Alemany Bordera Florida Universitària . Complements per a la 
formació disciplinar de 
l’especialitat 
d’Informàtica i Sistemes 
Electrònics (Màster de 
Professorat d’Educació 
Secundària) 
. Aprenentatge i 
Ensenyament de les 
matèries corresponents a 
les especialitats 
d’Informàtica i Sistemes 
Electrònics (Màster de 
Professorat en Educació 
Secundària) 
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Andrea Calatayud Bivia Florida Universitària . Història Econòmica 
(grau en ADE) 
. Macroeconomia (grau 
en ADE). 
. Microeconomia (grau 
en ADE) 

Carolina Calatayud Galiana Florida Universitària . Història Econòmica 
(grau en ADE) 
. Macroeconomia (grau 
en ADE). 
. Microeconomia (grau 
en ADE) 

Rafael Esteban Bañó Escola d’Infermeria . Infermeria de la Salut 
Infantil i de l’Adolescent 
(Pràcticum I i II)” 

 

Punt 13. Aprovació, si escau, de la convocatòria per a sol·licitar l’assignació de 
la retribució addicional del PDI funcionari prevista en el Decret 174/2002, de 15 
d’octubre del Govern Valencià (complement autonòmic) 
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. 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds. 
Per assentiment dels membres del consell, es pren l’acord següent: 

 
ACGUV 36/2021. “Aprovar la convocatòria per a 
sol·licitar l’assignació de la retribució addicional del PDI 
funcionari, prevista en el Decret 174/2002, de 15 
d’octubre del Govern Valencià (complement autonòmic), 
anualitat 2021”, la resolució de la qual s’adjunta com a 
annex. Annex VII. 

 

Punt 14. Aprovació, si escau, del Reglament d’accés a estudis universitaris de 
grau per a persones majors de 25, 40 i 45 anys. 
La vicerectora d’Estudis i Política Lingüística presenta l’assumpte i fa referència 
a la documentació que hi ha en l’Aula Virtual de la Universitat de València. Indica 
que aquest reglament regula l’accés de persones que no tenen la titulació exigida 
a la Universitat i, per tant, no poden fer-lo per la via habitual. El procediment 
d’accés i admissió és comú per a totes les universitats públiques valencianes, 
però hi ha aspectes que regula cada universitat. En aquest moment, hi ha dos 
reglaments, un que regula les proves d’accés de les persones majors de 40 anys 
i altre el de les persones majors de 25 i 45 anys, que quedarien derogats i 
actualitzats pel que ara es presenta. L’únic canvi substancial es refereix a l’accés 
de les persones majors de 40 anys que es proposa una normalització de l’apartat 
de mèrits per a reflectir una millor gradació de notes i, per tant, una ordenació 
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real. Afegeix que les valoracions que ha fet la Comissió d’Estatuts s’han 
incorporat al text i que el text compta amb l’informe favorable de la comissió 
assessora d’estudis de grau. 
S’obre un torn d’intervencions.  
El degà de la Facultat de Dret indica que per a accedir a Ciències Socials i 
Polítiques es plantegen assignatures de Geografia, Història i Matemàtiques, però 
per a accedir a Dret i Criminologia les assignatures no tenen res a veure amb la 
titulació. 
La vicerectora d’Estudis i Política Lingüística respon que és la Comissió Gestora 
qui coordina i decideix aquests aspectes, però pren nota de la intervenció i ho 
posarà en comú. 
Se sotmet a votació la proposta. El resultat de la votació telemàtica i presencial 
és el següent: 45 vots a favor, cap en contra i 1 abstencions. Per tant, es pren 
l’acord següent: 
 

ACGUV 37/2021. “Aprovar el Reglament d’accés als 
estudis universitaris de grau per a persones majors de 25, 
40 i 45 anys”, que s’adjunta com a annex. Annex VIII. 

 

Punt 15. Aprovació, si escau, de la proposta de programa de doble titulació de 
grau. 
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 Es 
presenta la doble titulació de grau Dret-Economia, que és una proposta en què 
es ve treballant des de 2018, i te com a objectiu formar professionals que 
tinguen una bona inserció laboral en el sector públic i privat no prioritàriament 
empresarial. Es conforma en cinc anys amb 373,5 crèdits. S’oferten 50 places 
en un grup específic. L’informe de viabilitat no és favorable, ja que la docència 
recau en àrees amb dèficit docent, però indica que es tracta d’una aposta 
institucional que completarà i millorarà l’oferta formativa de la nostra Universitat. 
La proposta de programa de doble titulació compta amb l’informe favorable de 
la comissió assessora d’estudis de grau. 
La rectora agraeix el treball que han fet les dues facultats i els Vicerectorats 
d’Estudis i Política Lingüística i d’Ordenació Acadèmica i Professorat 
S’obre un torn d’intervencions. 
El degà de la Facultat de Dret agraeix també l’interès i el treball dels 
Vicerectorats i els serveis corresponents i el recolzament de la rectora i remarca 
l’interès de la Facultat de Dret en aquest programa. 
El degà de la Facultat d’Economia agraeix el suport que ha tingut des de la 
Universitat i indica que aquesta titulació té una gran demanda social.  
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Se sotmet a votació la proposta. El resultat de la votació telemàtica i presencial 
és el següent: 42 vots a favor, cap en contra i 2 abstencions. Per tant, es pren 
l’acord següent: 

ACGUV 38/2021. “Aprovar el programa de doble 
titulació de grau en Dret i Economia”, l’expedient del 
qual s’adjunta com a annex. Annex IX. 

 

Punt 16. Aprovació, si escau, de la modificació de plans d’estudi de grau i de 
màster oficial. 
La vicerectora d’Estudis i Política Lingüística presenta l’assumpte i fa referència 
a la documentació que hi ha en l’Aula Virtual de la Universitat de València. Es 
tracta de les propostes de modificació següents: 
. Grau de Filosofia. Se substitueix una assignatura optativa per altra: “Pensament 
del pròxim orient” per “Història de la Filosofia segle XIX”. 
. Doble grau de Física i Química: Es canvia l’estructura temporal permutant 
assignatures de 2n i 3r curs per equilibrar la càrrega docent. 
. Doble grau de Dret- Ciències Polítiques. Es modifica l’estructura temporal per 
equilibrar els crèdits de 3r, 4t i 5è curs.  
. Máster universitari en Enginyeria Química. Es fan canvis de reassignació de 
competències, ponderacions d’avaluació, distribució d’activitats formatives, 
resultats d’aprenentatge, continguts i llengües d’impartició d’algunes 
assignatures; a més se substitueix l’assignatura optativa “Eines informàtiques de 
l’enginyeria química” per “Ciència i Tecnologia de Polímers”. 
Els canvis compten amb l’informe favorable de la comissió assessora d’estudis 
de grau i de la comissió d’estudis de postgrau. 
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: 43 vots a favor, cap en contra i 2 abstencions. Per tant, es prenen 
els acords següents: 

ACGUV 39/2021. “Aprovar les modificacions dels plans 
d’estudi de grau següent: 
 
. Grau en Filosofia 
. Programa de doble grau en Física i Química 
. Programa de doble grau en Dret i Ciències Polítiques i 
de l’Administració Pública”. 
La documentació dels quals s’adjunta com a annex. 
Annex X. 
 
ACGUV 40/2021. “Aprovar la modificació del plan 
d’estudi del màster universitari en Enginyeria Química”, 
la documentació del qual s’adjunta com a annex. Annex 
XI. 
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Punt 17. Aprovació, si escau, de la modificació de proposta de CEPE de màster 
oficial. 
La vicerectora d’Estudis i Política Lingüística presenta l’assumpte i fa referència 
a la documentació que hi ha en l’Aula Virtual de la Universitat de València. La 
CEPE d’aquesta nova proposta de màster oficial, que es va aprovar en el Consell 
de Govern de 4 de febrer de 2020 (ACGUV 14/2020), està presidida pel degà 
de la Facultat de Dret, 4 PDI, 1 PAS, i 1 estudiant nomenats per la Junta de 
Centre i, a proposta del Vicerectorat d’Estudis i Política Lingüística, hi són el 
professor Ramon Llopis i Joan Romero, que s’ha jubilat. Proposa el nomenament 
del professor Javier Guardiola García, vicedegà de la Facultat de Dret, per a 
substituir al professor Joan Romero. 
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: 43 vots a favor, cap en contra i 2 abstencions. Per tant, es pren 
l’acord següent: 

ACGUV 41/2021. “Aprovar la modificació de la Comissió 
Elaboradora del Pla d’Estudis (CEPE) del màster oficial 
en Anàlisi Política i el nomenament del professor Javier 
Guardiola García, vicedegà d’estudis de postgrau de la 
Facultat de Dret, com a membre de la Comissió”. 
 

Punt 18. Aprovació, si escau, de la proposta de places d’accés a les titulacions 
de grau i de màster oficial per al curs 2021-2022. 
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. Encara 
que les places de cadascuna de les titulacions de grau i màster oficial són les que 
figuren en el verifica, opina que és important que aquest Consell de Govern 
prenga coneixement i aprove, cada curs, la nostra oferta global.  
En les titulacions de grau, s’ha incorporat la doble titulació de grau Dret-
Economia, amb 50 places.  
Pel que fa als màsters, hi ha dos casos que l’oferta que es proposa no coincideix 
amb la memòria de verificació. Es tracta del màster universitari en Malalties 
Parasitàries Tropicals. En el Verifica hi ha 40 places, però la demanda i  la 
capacitat dels laboratoris fa que s’oferten 25 places. L’altra titulació que no 
proposa l’oferta que apareix en la memòria de verificació és el  màster universitari 
és el d’Advocacia que, per al curs que ve, proposa un total de 160 places  
distribuïdes en 4 grups de 40 estudiants. Aquesta oferta compta amb l’informe 
favorable de la Junta de Facultat de Dret. 
En total s’oferten 8.800 places de grau, i 4.479 places de màsters oficials en els 
nostres Centres propis. 
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: 44 vots a favor, 1 en contra i 1 abstenció. Per tant, es pren l’acord 
següent: 

ACGUV 42/2021. “Aprovar l’oferta de places d’accés a 
les titulacions de grau i de màster oficial de la Universitat 
de València, per al curs acadèmic 2021-2022”, que 
s’adjunta com a annex. Annex XII. 

 

Punt 19. Aprovació, si escau, de la proposta de calendari acadèmic per al curs 
2021-2022. 
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 que es tracta d’una proposta equivalent al calendari dels darrers cursos 
i recorda que està supeditat als dies festius que finalment s’establisquen per a 
l’any 2022 a nivell nacional, autonòmic, i en el calendari laboral de la Universitat 
de València. 
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: 45 vots a favor, cap en contra i 1 abstenció. Per tant, es pren 
l’acord següent: 

ACGUV 43/2021. “Aprovar el calendari acadèmic per al 
curs acadèmic 2021-2022”, que s’adjunta com a annex. 
Annex XIII. 
 

Punt 20. Aprovació, si escau, de l’oferta de títols propis de la Universitat de 
València per al curs 2021-2022. 
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 l’objectiu d’aquestes titulacions és generar una oferta complementària a les 
titulacions oficials que permeta una formació continua, àgil, i actualitzada. La 
proposta compta amb l’informe favorable de la Comissió d’Estudis de Postgrau. 
S’hi han presentat 261 cursos, dels quals s’informen favorablement 256 cursos. 
S’obre un torn d’intervencions. 
La degana de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació agraeix el treball 
fet i comenta que hi ha un error en el títol d’expert en Anglès Legal Internacional 
ha de ser online. 
El professor Luis Ochando indica que, en eixe sentit, hi ha un diploma 
d’especialització de Gemologia i un títol d’expert en Diamant que són presencials 
i apareixen com a semipresencial i online respectivament. També demana que es 
revise la proposta de no aprovar el diploma d’especialització en gemologia per 
no haver-se impartit durant dos cursos. 
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La vicerectora d’Estudis i Política Lingüística indica que s’ha utilitzat una nova 
plataforma de sol·licitud de cursos i sembla que la modalitat no s’ha reflectit 
correctament. Es revisarà la documentació, es corregiran les errades, i s’aportarà 
un nou document perquè s’incloga com a acord d’aquest Consell de Govern. En 
relació amb els cursos que es proposen no ofertar per no haver-se impartit durant 
dos cursos, justifica que és el que indica el nostre reglament de títols propis 
perquè la nostra oferta ha de ser sempre objecte de reflexió i actualització. 
Se sotmet a votació la proposta. El resultat de la votació telemàtica i presencial 
és el següent: 43 vots a favor, 1 en contra i 1 abstenció. Per tant, es pren l’acord 
següent: 

ACGUV 44/2021. “Aprovar l’oferta de títols propis de la 
Universitat de València per al curs acadèmic 2021-2022”, 
que s’adjunta com a annex. Annex XIV.  

 
Punt 21. Aprovació, si escau, de l’inici d’expedient d’adscripció FISABIO 
Oftalmologia Mèdica -FOM- com a institut universitari adscrit a la Universitat de 
València. 
El vicerector d’Investigació presenta l’assumpte i fa referència a la documentació 
que hi ha en l’Aula Virtual de la Universitat de València. Es proposa l’inici de 
l’expedient d’adscripció de l’Institut FOM com a centre d’investigació adscrit a la 
UV, fonamentalment centrat en l’impuls a la promoció i desenvolupament de la 
investigació científic-tècnica en Medicina Oftalmològica i Ciències de la Visió en 
general. Amb ells hi ha una llarga tradició d’investigació. Tenim una Càtedra 
FISABIO des del 2007. És un centre acreditat com a centre d’Enginyeria Europea 
en invencions clíniques per l’European Visión Institute Clinical Research. Per 
l’octubre es va signar un protocol d’invencions per aprofundir aquesta relació i 
convertir-lo en institut universitari d’investigació adscrit a la Universitat de 
València. 
Pel setembre es a elaborar una proposta a la Subcomissió de Coordinació i 
Avaluació de la Agencia Estatal d’investigació i es va avaluar com a acceptable 
en 2020. Pel febrer es va informar favorablement per a iniciar l’adscripció per 
part d’aquest consell de govern i durant un mes s’obrirà un termini d’exposició 
pública, abans de tornar de nou a un proper consell de govern per a 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: 43 vots a favor, cap en contra i 1 abstenció. Per tant, es pren 
l’acord següent: 

ACGUV 45/2021. “Aprovar l’inici de l’expedient 
d’adscripció de l’Institut Universitari FISABIO 
Oftalmologia Mèdica a la Universitat de València i obrir 
el període d’un mes d’exposició pública”, la 
documentació del qual s’adjunta com a annex. Annex XV. 
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Punt 22. Informe sobre el nomenament de director/a de col·legis majors adscrits 
a la UV en compliment del conveni marc d’adscripció. 
La vicerectora de Cultura i Esports presenta l’assumpte i fa referència a la 
documentació que hi ha en l’Aula Virtual de la Universitat de València. Recorda 
que en el darrer consell de govern es va aprovar el conveni marc d’adscripció 
dels col·legis majors a la Universitat de València i ara, oïts els òrgans de govern, 
es tracta que el consell de govern conega els directors/es que han estat 
proposats pels col·legis, per la qual cosa enumera les persones elegides per a 
cadascun dels col·legis majors adscrits.  
S’obre un torn d’intervenció. No hi ha sol·licituds.  
Per tant, els membres del consell de govern són informats sobre les propostes 
de nomenament següents, en compliment del conveni subscrit: 
 

. D. Joaquín Lleó Sapena, com a director del Col·legi 
Major Alameda, adscrit a la Universitat de València 
(ACGUV 46/20021). 

 
.  D. Arturo Torres García, com a director del Col·legi 
Major Albalat, adscrit a la Universitat de València 
(ACGUV 47/2021). 
 

                         . D. Jesús Ribera Femenia, com a director del Col·legi 
Major Universitari Ausiàs March, adscrit a la Universitat 
de València (ACGUV 48/2021)  

 
.Dª. Asunción Moreno Fernández, com a directora del 
Col·legi Major La Asunción, adscrit a la Universitat de 
València (ACGUV 49/2021),. 
 
D. José Santiago Pons Doménech, com a director del 
Col·legi Major San Juan de Ribera, adscrit a la 
Universitat de València (ACGUV 50/2021). 
 
Dª. María del Puig Cozar Santiago, com a directora del 
Col·legi Major Saomar, adscrit a la Universitat de 
València (ACGUV 51/2021). 
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Punt 23. Aprovació, si escau, de l’acord d’autorització de l’abonament de 
l’increment retributiu del 0’9% per als empleats públics 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. Afegeix que en l’exercici de 2020 
l’actualització de les retribucions dels empleats públics de la Universitat amb 
efectes de l’1 de gener i les pagues des de desembre van ser afectades pel retard 
de la Generalitat en aprovar els pressupostos. 
Enguany, per no reproduir els efectes negatius de l’any 2020, abans de juny, la 
Generalitat Valenciana va realitzar les actuacions, però les universitats disposen 
de l’import suficient per a fer front les despeses que comporten l’augment del 
0’9% sense necessitat de suplements. Per això, es proposa aprovar el pagament 
anticipat, amb efectes del mes de març, des de l’1 de gener, d’acord amb les 
previsions contemplades a l’art.18 de la Llei 11/2020 de Pressupostos Generals 
per al 2021, condicionat a la autorització d’aquest consell de govern.  
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 52/2021. “Aprovar l’acord pel que s’autoritza 
l’abonament de l’increment retributiu del 0,9% per als 
empleats públics de la Universitat de València en 
l’exercici 2021”, que s’adjunta com a annex”.  Annex XVI. 
 

Punt 24. Aprovació, si escau, de la proposta de modificació 1/2021 de la RLT 
de PAS. 
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 aquesta modificació està 
bàsicament centrada en el Servei d’Informàtica. Pel novembre de 2020, es 
publicà el primer estudi de càrrega de treball del Servei d’Informàtica. Aquest 
servei  posà de manifest l’elevada càrrega del Servei que s’ha anat incrementant 
en totes les àrees per l’evolució de la tecnologia i les noves exigències de la 
innovació digital. Aquest informe destaca algunes de les activitats que es veuen 
afectades per aquest canvi permanent i accelerat. L’Administració Electrònica 
suposa una oportunitat per al desenvolupament d’estratègies de modernització 
de recursos de processos interns. El SIUV té per davant una tasca d’enginyeria 
de processos, basada en la digitalització, l’administració sense papers, 
simplificació, transparència, privacitat i seguretat. I també, en proveir serveis, 
per a l’esquema de seguretat nacional. Per atendre les exigències d’aquest 
esquema, en la RLT 2/2020 ja es van crear els costos diferencials. 
Es treballa en la cartera de projectes per a millorar i optimitzar la distribució de 
recursos TIC, la comunicació i la transferència en la seua assignació o el CAU 
general per a atendre les necessitats de la Universitat de València. Formació, 
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innovació i millora continues, la seguretat, el núvol, l’internet de les coses, big 
data, la docència virtual, entre altres.  
Aquests canvis tecnològics suposen una modificació constant en la forma de 
desenvolupar les aplicacions i actualitzacions. 
Aquesta proposta de modificació intenta donar resposta als desafiaments del 
Servei. 
Es proposa la creació de 4 places noves d’analistes i operadors i transformació 
de places de plantilla. El cost pressupostari per a la creació de llocs és de 
189.000 euros i per a la transformació és de 27.258 euros. 
La reserva de crèdit per a vacants i per a continuar  el procés de reestructuració 
de plantilla és de 31.812 euros i de 28.713 euros, respectivament. 
Agraeix el treball del professor Cobos i del personal implicat en el procés, la 
Direcció del SIUV, el Servei de PAS i a totes les seccions sindicals pel seu vot 
unànime. 
S’obre un torn d’intervencions.  
El representant de PAS, Gabriel Aparicio manifesta el seu agraïment a Gerència i 
a la Direcció del SIUV actual i anterior i opina que és de justícia agrair el treball 
dels companys que han fet front a aquest dèficit estructural, patit en el Servei 
durant tants anys i que, amb aquesta modificació, es farà un poc de 
reconeixement al treball fet. A més a més, manifesta la satisfacció compartida i 
convindria que es continues treballant perquè cap treball estructural tinguera 
darrere un contracte temporal. 
D’altra banda indica que en el document del cost pressupostari, sembla que la 
classificació no és correcta i  el sumatori de la primera taula no li quadra. 
El gerent indica que es revisarà però pel que fa a la taula ,els llocs de nova creació 
no s’inclouen. 
Se sotmet a votació la proposta. El resultat de la votació telemàtica i presencial 
és el següent: 40 vots a favor, 1 en contra i 5 abstenció. Per tant, es pren l’acord 
següent: 

ACGUV 53/2021. “Aprovar la proposta de la modificació 
1/2021 de la relació de llocs de treball del personal 
d’administració i serveis de la Universitat de València”, 
l’expedient de la qual s’adjunta com a annex. Annex XVII. 

 

Punt 25. Aprovació, si escau, de la proposta de modificació de la normativa sobre 
formació i funcionament de les borses de treball de les diverses escales i 
categories professionals de PAS. 
El gerent presenta l’assumpte i fa referència a la documentació que hi ha en 
l’Aula Virtual de la Universitat de València. Indica que la normativa que hi ha és 
del 2007 i s’ha modificat en diverses ocasions. Ara es proposa la modificació dels 
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articles 3.3, 4.1, 5.3.3., 5.4 i 6.4. Desprès de l’acord de la Mesa Negociadora 
s’ha fet una modificació tècnica per donar estabilitat a la normativa.  
Agraeix la tasca de les Seccions Sindicals i de la Comissió prèvia i també pel vot 
favorable.  
La rectora agraeix les propostes del Gerent per millorar la plantilla de PAS i la 
tasca de les persones que ho han fet possible.  
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: 43 vots a favor, cap en contra i 3 abstenció. Per tant, es pren 
l’acord següent: 

ACGUV 54/2021. “Modificar de la Normativa sobre 
formació i funcionament de les borses de treball de les 
diverses escales i categories professionals de PAS, 
aprovada pel Consell de Govern de 19 de desembre de 
2007 (ACGUV 211/2007), el articles següents: 
. Article 3, apartat 3. 
. Article 4, apartat 4.1 
. Article 5, apartat 3.3 
. Article 5, apartat 4 
. Article 6, apartat 4”. 
D’acord amb els textos que s’adjunten com a annex. 
Annex XVIII. 

 

Punt 26. 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. Indica 
que durant el període de la pandèmia el recurs a la contractació d’emergència ha 
estat freqüent en totes les administracions públiques i més encara des que en 
l’estiu el Govern aprovà els fons COVID, dins dels quals hi havia una assignació 
en l’àmbit d’Educació i dels 2.000 milions que s’han assignat, el Reial Decret 
estableix una assignació del 20% exclusivament per al perfil d’edat entre 17 i 24 
anys, que és, generalment, l’edat dels estudiants. A la comunitat li 
correspondrien 214 milions, dels quals 25 són per a les universitats. 
La llei 3/2020, regula que tot el finançament per fons COVID s’ha de tramitar 
pel procediment d’emergència que regula els contractes. Per això, hui es 
presenten cinc grups de contractes: 

1. Adquisició de 100 ordinadors portàtils per a préstec a l’estudiantat en el 
Servei de Biblioteques, adjudicat a Univertia S.L. per 57.704,90 euros IVA 
inclòs. 

2. Projecte de visualització per a accés remot a escriptoris. Les llicències per 
122.936 euros i els servidors per 98.010 euros IVA inclòs. 

3. Adquisició de material per a projectes opencast en la Universitat que 
permet la gravació de classes i la seua emissió en streaming. Són quatre 
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contractes de 219.940, 7.902,83, 31.023,60 i 113.800,50 euros IVA 
inclòs. 

4. Adquisició de sistema de detectors portàtils de CO2 i software de gestió 
per 107.399,60 euros en compliment dels contractes que ja es van 
informar en l’anterior consell de govern, 

5. Adquisició de 100.000 mascaretes FFP2 per un import de 96.000 euros 
IVA inclòs. 
 

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 55/2021. “Prendre coneixement de les 
declaracions d’emergència de les actuacions necessàries 
per a l’execució dels contractes que tot seguit s’esmenten, 
l’expedient dels qual s’adjunta com a annex: 
1. Contractació del subministrament de cent ordinadors 

portàtils per a prèstec als estudiants. 
2. Contractació del projecte de visualització VMWARE 

per al suport d’accés remot a escriptoris. 
3. Contractació del subministrament per a l’execucio del 

projecte Opencast en la UV. 
4. Contractació del subministrament del sistema de 

detectors portàtils de CO2 i programari de gestió per 
a diferents edificis de la UV. 

5. Contractació del subministrament de cent mil 
màscares FFP2.” Annex XIX. 

 
Punt 27. Aprovació, si escau, de Reglament de l’Aliança d’Universitats Russes i 
Espanyoles (AURE) 
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. Indica que en el mes d’abril de 2009 es va signar un conveni amb quatre 
universitats espanyoles i quatre russes. El consell de govern es va reunir fa un 
any i va decidir que s’hauria de fer un reglament per a regular l’actuació de les 
universitats, que és el que es presenta ara. És un reglament senzill, que descriu 
els òrgans de gestió i els mecanismes de presa de decisions. El consell directiu 
està format per les vuit rectors i té un secretariat. No hi ha compromís econòmic 
i s’ha revisat per l’Assessoria Jurídica. En aquests moments, la rectora de la UV 
ostenta la presidència de l’Aliança. 
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: 43 vots a favor, 1 en contra i 3 abstenció. Per tant, es pren l’acord 
següent: 

ACGUV 56/2021. “Aprovar el Reglament de l’Aliança 
d’Universitats Russes i Espanyoles”, el text del qual en 
rus i castellà s’adjunta com a annex. Annex XX. 
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Punt 28. Autorització, si escau, per a la signatura de convenis de col·laboració. 
La vicerectora d’Innovació i Transferència, el vicerector d’Internacionalització i 
Cooperació, la vicerectora d’Ocupació i Programes Formatius i el vicerector 
d’Investigació presenten els convenis corresponents a la seua àrea de treball i 
fan referència a la documentació que hi ha en l’Aula Virtual de la Universitat de 
València.  
A continuació, el vicerector d’Estratègia, Qualitat i Tecnologies de la Informació 
presenta el conveni amb l’empresa SAS Institute que posa a disposició de la UV 
dues plataformes de software. 
Finalment, el vicerector d’Economia i Infraestructura informa de l’addenda a un 
conveni subscrit el 30 de desembre de 2014, amb la Generalitat Valenciana per 
al finançament de despeses corrents i d’inversió. Indica que l’elaboració del 
pressupost ha estat molt complicada i les decisions preses tenen incidència a 
l’hora de retre comptes i el disseny pressupostari de les universitats. Mentre el 
pressupost de la Conselleria puja un 16%, el pressupost de les universitats s’ha 
reduït considerablement. Per a modificar aquesta situació, l’única via que se’ns 
ofereix és l’addenda al conveni de deute amb la consegüent modificació de les 
anualitats a percebre. Resten pendents de percebre l’anualitat de 2021 i 2022. 
En concret la del 2021 era de 26.937.282,01 euros. Es planteja que resten 
6.834.000 euros i, a canvi ens avançen  20 milions per a l’anualitat de 2020, el 
que genera un superàvit en eixe any. Quan es faça la liquidació es veurà un 
superàvit anòmal que es recuperarà en gran mesura, amb les incorporacions de 
romanents en el mes d’abril.  
El que es tracta ara és donar informació de la signatura de l’addenda que s’ha 
tingut que fer en desembre perquè corresponguera a l’exercici de 2020 i de com 
ha estat tot el procés. 
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Per assentiment dels membres del consell, es prenen els acords següents: 
 

ACGUV 57/2021. “Aprovar, per a la seua subscripció, 
l’acord de cooperació entre la Generalitat Valenciana, a 
travès de la Vicepresidència segona i Conselleria 
d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica i la Universitat 
de València. Estudi General, per a la realització de les 
activitats de la Càtedra de Nova Transició Verda, durant 
l’exercici 2021”, el text del qual en valencià i castellà 
s’adjunta com a annex. Annex XXI. 
 
ACGUV 58/2021. “Aprovar, per a la seua subscripció, el 
conveni de col·laboració entre la Universitat de València. 
Estudi General i Sanuker Europe and Latin Amèrica, S.L 
per a la creació de la Càtedra Sanuker, de software 
conversacional, bots i aplicacions”, el text del qual en 
anglès i castellà s’adjunta com a annex. Annex XXII. 
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ACGUV 59/2021. “Aprovar, per a la seua subscripció, el 
conveni de col·laboració entre la Universitat de València. 
Estudi General i el Servei de Salut de les Illes Balears, la 
Universitat Jaume I, la Universitat Politècnica de 
València, la Universitat de les Illes Balears, la 
Universidad de Zaragoza, la Fundación Instituto de 
Investigación Sanitaria Aragón, el Instituto Aragonés de 
Ciencias de la Salud i el Instituto de Investigación 
Biomédica de Málaga, per al desenvolupament 
d’activitats d’interès general sense accés  a dades 
personals”, el text del qual s’adjunta com a annex. Annex 
XXIII. 
 
ACGUV 60/2021. “Aprovar, per a la seua subscripció, el 
conveni de cooperació acadèmica entre la Universitat de 
València. Estudi General i la Fundación en España de la 
Fundación Japón”, el text del qual s’adjunta com a annex. 
Annex XXIV. 

 

ACGUV 61/2021. “Aprovar, per a la seua subscripció, 
l’acord de cooperació cultural i científica  entre la 
Universitat de València. Estudi General i la Universidad 
de Florencia”, el text del qual s’adjunta com a annex. 
Annex XXV. 

 

ACGUV 62/2021. “Aprovar, per a la seua subscripció, 
l’acord de cooperació acadèmica internacional entre la 
Universitat de València. Estudi General i la Universidad 
Federal de Lavras (UFLA)”, el text del qual s’adjunta 
com a annex. Annex XXVI. 

 

ACGUV 63/2021. “Aprovar, per a la seua subscripció, el 
conveni entre la Universitat de València. Estudi General 
i el Servicio Alemán de Intercambio Acadèmico – 
Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD)”, el 
text del qual s’adjunta com a annex. Annex XXVII. 

 

ACGUV 64/2021. “Aprovar, per a la seua subscripció, el 
Programa de cooperació entre la Universitat de València. 
Estudi General i el Servicio Alemán de Intercambio 
Acadèmico – Deutscher Akademischer Austauschdienst 
(DAAD)”, el text del qual s’adjunta com a annex. Annez 
XXVIII. 
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ACGUV 65/2021. “Aprovar, per a la seua subscripció, el 
conveni marc de cooperació entre la Universitat de 
València. Estudi General i la Universidad Nacional de 
San Juan (Argentina)”, el text del qual s’adjunta com a 
annex.  Annex XXIX. 

 

ACGUV 66/2021. “Aprovar, per a la seua subscripció, el 
conveni de cooperació acadèmica entre la Universitat de 
València. Estudi General i l’Escola Superior de Ciències, 
Universitat de Tohoku (Japó)”, el text del qual s’adjunta 
com a annex. Annex XXX. 

 

ACGUV 67/2021. “Aprovar, per a la seua subscripció, la 
renovació del conveni marc entre la Universitat de 
València. Estudi General i la Fundación Universitaria 
San Gil-Unisangil (Colómbia)”, el text del qual s’adjunta 
com a annex. Annex XXXI. 

 

ACGUV 68/2021. “Aprovar, per a la seua subscripció, el 
protocol de renovació entre la Universitat de València. 
Estudi General i la Universitat de Wolaita Sodo 
(Etiopia)”, el text del qual s’adjunta com a annex. Annex 
XXXII. 

 

ACGUV 69/2021. “Aprovar, per a la seua subscripció, 
l’acord marc entre la Universitat de València. Estudi 
General i la Università degli studi Roma Tre”, el text del 
qual s’adjunta com a annex. Annex XXXIII. 

 

ACGUV 70/2021. “Aprovar, per a la seua subscripció, 
l’acord de cooperació educativa entre la Generalitat, a 
través de la Vicepresidència segona i Conselleria 
d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica la Universitat de 
València. Estudi General, per a la realització de 
pràctiques formatives per a l’alumnat universitari, l’any 
2021”, el text del qual s’adjunta com a annex. Annex 
XXXIV. 

 

ACGUV 71/2021. “Aprovar, per a la seua subscripció, 
l’acord de cooperació educativa entre la Generalitat, a 
través de la Conselleria de Política Territorial, Obres 
Públiques i Mobilitat  i la Universitat de València. Estudi 
General, per a la realització de pràctiques formatives per 
a l’alumnat universitari”, el text del qual s’adjunta com a 
annex. Annex XXXV. 
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ACGUV 72/2021. “Aprovar, per a la seua subscripció, el 
conveni de cooperació educativa entre la Generalitat, a 
través de la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament 
Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica  i la 
Universitat de València. Estudi General, per a la 
realització de pràctiques formatives subvencionades, 
durant l’any 2021”, el text del qual s’adjunta com a 
annex. Annex XXXVI. 

 

ACGUV 73/2021. “Aprovar, per a la seua subscripció, el 
conveni entre el Ministerio de Cultura y Deporte  i la 
Universitat de València. Estudi General, per a la 
realització de pràctiques acadèmiques externes en museus 
de titularitat estatal, adscrits a la Direcció General de 
Belles Arts”, el text del qual s’adjunta com a annex. 
Annex XXXVII. 
 
ACGUV 74/2021. “Aprovar, per a la seua subscripció, el 
conveni de cooperació educativa entre la Universitat de 
València. Estudi General i la Fundación Pública Andaluza 
Progreso y Salud, per a la realització de pràctiques 
acadèmiques externes”, el text del qual s’adjunta com a 
annex. Annex XXXVIII. 

 
ACGUV 75/2021. “Aprovar, per a la seua subscripció, el 
conveni marc de pràctiques acadèmiques externes entre 
la Universitat de València. Estudi General i l’Empresa 
Mixta Valenciana de Aguas, S.A., General de Análisis, 
Materiales i Servicios, S.L., Implantaciones de Sistemas 
de Gestión, S.L., Medición Avanzada de Contadores, 
S.A., Empresa Mixta Metropolitana, S.A., Aguas de 
Valencia, S.A., Empresa General Valenciana del Agua, 
S.A., Global Omnium Medioambiente, S.L., Unión 
Temporal de Empresas Global Omnium Medioambiente, 
S.L., Agricultores de la Vega de Valencia y Depuración de 
Aguas del Mediterráneo, S.L. ”, el text del qual en 
valencià i castellà s’adjunta com a annex. Annex XXXIX. 
 
ACGUV 76/2021. “Aprovar, per a la seua subscripció, el 
conveni de cooperació entre la Universitat Politècnica de 
València i la Universitat de València. Estudi General, per 
a la renovació de la Unitat Mixta d’Investigació Calagua. 
Unitat Mixta UV-UPV”, el text del qual s’adjunta com a 
annex. Annex XL. 
 
ACGUV 77/2021. “Aprovar, per a la seua subscripció, el 
conveni entre la Conselleria d’Innovació, Universitats, 
Ciència i Societat Digital i la Universitat de València. 
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Estudi General, per al suport al nodo de la ICTS de la 
Xarxa Espanyola de Supercomputació”, el text del qual 
s’adjunta com a annex. Annex XLI. 
 
ACGUV 78/2021. “Aprovar, per a la seua subscripció, el 
conveni entre la Universitat de València. Estudi General 
i SAS Institute S.A.U”, el text del qual s’adjunta com a 
annex. Annex XLII. 
 
Ser informat sobre la signatura de l’addenda al conveni 
subscrit el 30 de desembre de 2014 entre la Generalitat 
Valenciana, a través de la Conselleria d’Hisenda i 
Administració Pública i la Conselleria d’Educació, 
Cultura i Esport i la Universitat de València. Estudi 
General per al finançament de despeses corrents i 
d’inversió (ACGUV 79/2021), el text de la qual s’adjunta 
com a annex. Annex XLIII. 
 

Punt 29. Torn obert de paraules. 
El director de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria agraeix la rectora i membres 
del consell de govern l’acolliment dels nous degans/es i trasllada la preocupació 
dels representants d’ADR de l’ETSE respecte a l’accés a les places A1 de cossos 
especials, que requereix la titulació de grau i màster, però no cal en la resta de 
comunitats autònomes. 
El degà de la Facultat de la Facultat de Fisioteràpia també és un dels degans 
eixents i indica que ha estat un privilegi formar part del consell de govern i ha 
après que la gestió no és tan fàcil com es veu des de fora. Agraeix a tots (el 
rector Morcillo i la rectora Mestre), per l’ajuda a la Facultat de Fisioteràpia i ho fa 
extensiu als estaments (al PAS de la Facultat de Fisioteràpia, de la Unitat de 
Blasco Ibañez, Servei de PAS, Serveis Centrals, SIUV, Doctorat, Gerència i 
Vicegerència, Secretaria General, Assessoria Jurídica, Comptabilitat....). 
Vol deixar constància que sense ells, la nostra nau aniria a la deriva, ja que són 
el nucli de treball de nostra Institució. Agraeix als estudiants de Fisioteràpia i ADR 
el seu suport a les decisions raonables que s’han pres i que gràcies a ells anem 
superant adequadament la crisi de la pandèmia. No s’oblida de les Delegacions 
d’Estudiants del rector Morcillo i la rectora Mestre pel suport que ha rebut durant 
aquest sis anys, en particular els membres de l’equip deganal de la Facultat.  
Finalment, demana disculpes pels errors comesos i diu que mai ha estat la seua 
intenció danyar a ningú. 
 
La degana de la Facultat de Psicologia i Logopèdia també s’acomiada de totes i 
tots i deixa constància que ha estat molt satisfeta i ha après de tots els 
moments, bons, dolents i regulars i s’alegra d’haver col·laborat en la gestió. Se 
sent molt orgullosa. 
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El professor Pedro Gil li agraeix el treball que ha fet en la Facultat i en altres 
òrgans en els que ha participat. Ressalta la seua gestió en els mesos de la 
pandèmia on ha posat en marxa els estudis i la investigació, amb qualitat i bon 
fer. A més a més, ha aconseguit unir a tot el personal de la Facultat, PDI, 
estudiants i PAS i ha fet que se senten que formen part de la Facultat, la qual 
cosa és molt important per a la qualitat de l’educació, la investigació i la qualitat 
de vida laboral. Per tot això, li dóna les gràcies.  
 
L’investigador Víctor Bethencourt se suma a les felicitacions i sol·licita que es 
tinga en compte als investigadors en formació a l’hora d’aplicar la instrucció de 
la Gerència sobre l’accés a les dependències, ja que la situació de la pandèmia 
les ha afectat notablement. 
 
El degà de la Facultat d’Economia s’acomiada també com a membre del consell 
de govern. Opina que han estat anys molt durs, però els que més han patit la 
pandèmia han estat els estudiants pels canvis en l’organització de les classes i 
pels problemes de mobilitat. Agraeix el suport rebut i, especialment, al rector 
Morcillo i la rectora Mestre, a degans i deganes, Gerent i vicerectors. Afegeix que 
sempre ha buscat el millor per a la Universitat i societat en general.  
 
La degana de la Facultat de Química indica que els que es queden tenen la pena 
i també el treball. Destaca, entre tot els que se’n van o ja s’han anat, a Paula 
Marzal, Óscar Barbera i Maria Dolores Sancerni. Afegeix que ha estat un plaer 
compartir en aquests temps tan complicats i especialment a Maria Dolores 
Sancerni li agraeix tota l’ajuda. 
 
La rectora respon la intervenció del director de l’ETSE sobre la Funció Pública 
Valenciana, que el representant dels estudiants, Joaquim Morera ja li va informar 
sobre aquesta situació, però el procediment d’aquesta llei està molt avançat i ja 
ha acabat el període d’informació pública. Per tant, no es poden presentar 
al·legacions i tenim poc marge de d’actuació. És una preocupació compartida i, 
per suposat, que la Universitat de València farà tot el que puga en favor dels 
egressats i egressades de la nostra Universitat.  
Pel que fa a les manifestacions dels degans i deganes que acaben el seu període 
com a membres d’aquest consell de govern, indica que ha estat molt fàcil 
treballar amb tots ells. Els degans de la pandèmia han format un equip de govern 
sense els quals haguera sigut impossible tirar endavant en aquesta situació tan 
complicada. Ha sigut un equip de contacte continu i conjunt que ha fet que 
l’impacte de la pandèmia siga el menor possible, però amb molt d’esforç i 
preocupació. Opina que tot això s’ha d’aprofitar en positiu i que ha fet que ens 
coneguérem millor, traguem els aspectes positius de tots nosaltres i ens done 
més força per a seguir endavant. Tenim que estar orgullosos del treball continu 
que fa que es complisquen els nostres objectius i que els pilars d’aquesta 
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Universitat que són les persones, la docència la investigació i la cultura no es 
vegen afectats negativament per aquesta pandèmia.  
Gràcies a tot aquest conjunt de degans, deganes i representants d’estudiants. 
Continuarem treballant. Tots estem emocionats per aquest sentiment 
d’agraïment a totes i tots.  
I com que no hi ha més assumptes que tractar, es clou la sessió a les 13 hores, 
de la qual cosa, com a secretària general, estenc aquesta acta. 
 
Vist i plau 
La rectora, 
 
 
 
 
Maria Vicenta Mestre Escrivà 
 

 
 


