
Universitat de València. CONSELL DE GOVERN 29 D’ABRIL  DE 2021. 
 

 

 

1 

CONSELL DE GOVERN 
 

A la ciutat de València, el dia 29 d’abril de 2021, a les 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 Vida 

Degà Fac. Geografia i Història: Josep 
Montesinos Martínez 

Degà Fac. Ciències de l’Activitat 
Física i Esport: Ferran Calabuig 
Moreno 

Degana Fac. Fisioteràpia: Sofía Pérez 
Alenda 

Degana Fac. Magisteri: Ana María 
Botella Nicolás 

Degà Fac. Física: Jorge Vidal Perona 

Degana Fac. Ciències Biològiques: 
Carmen Baño Aracil 

Degà Fac. Ciències Matemàtiques (en 
funcions): Juan Luis Monterde 
García-Pozuelo 

Degà Fac. Dret: Francisco Javier 
Palao Gil 
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Degà Fac.  Economia: Francisco 
Muñoz Murgui. 

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: 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 ETSE: Joaquim Morera 
Català 

Estudiant Fac. Economia: Jaume 
Espadà Guillén 

Estudiante Fac. C. Biològiques: Mireia 
Quesada Martínez 

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 

(sense vot): 

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

Degà Fac. Psicologia i Logopèdia: 
Antonio Manuel Ferrer Manchón 

Degà Fac. Medicina i Odontologia:  
Francisco Javier Chorro Gascó 

Degà Fac. Infermeria I Podologia: 
Antonio Merelles Tormo 

Degana Fac. Química: Adela Mauri 
Aucejo 

Degana Fac. Farmàcia: Hortensia Rico 
Vidal 

Director ETS Enginyeria: José Rafael 
Magdalena Benedicto 

Director de l’Escola de Doctorat: 
José Vicente Bagán Sebastián 
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President Junta PAS:  Pedro Cabrera 
Juan

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

Per a tractar els punts del següent  

ORDRE DEL DIA 

 

1. Aprovació, si escau, de les actes del Consell de Govern de 9 de març de 2021. 
2. Informe de la senyora rectora. 
3. Aprovació, si escau, de l’adscripció a àrees de coneixement de places de 
professorat contractat doctor o de TU per a l’estabilització de personal 
investigador del programa Ramon i Cajal amb certificat I3. 
4. Aprovació, si escau, de la revisió de plantilla PDI. Confirmació, transformació o 
amortització de places vacants. 
5. Aprovació, si escau, de la dotació de places de professorat ajudant doctor. 
6. Informe sobre els resultats globals  de l’avaluació de l’activitat docent del 
professorat de la Universitat de València, corresponent al curs 2019-2020. 
7. Aprovació, si escau, del Reglament per a la creació del registre de grups 
consolidats d’innovació docent. -RETIRAT- 
8. Modificació, si escau, de l’article 3 del reglament de règim intern de l’Institut 
Universitari de Criminologia i Ciències Penals. 
9. Aprovació, si escau, de proposta dels comptes anuals de la universitat de 
València, corresponents a l’exercici 2020. 
10. Aprovació, si escau, per a la signatura de convenis de col·laboració. 
11. Aprovació, si escau, de contractes de llicència de drets d’explotació de 
patents i de metodologia. 
12. Presa de coneixement de declaracions d’emergència de diversos contractes. 
13. 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 a 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. 
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Punt 1. Aprovació, si escau, de l’acta del Consell de Govern de 9 de març 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, es pren l’acord següent: 

 

ACGUV 80/2021. “Aprovar l’acta de la sessió ordinària, 
a distància, del consell de govern de 9 de març de 2021”. 
 

Punt 2. Informe de la senyora rectora.  

La rectora dóna una especial benvinguda a les persones que s’incorporen en 
aquesta sessió com a noves i nous membres: la degana de la Facultat de 
Fisioteràpia, Sofía Pérez, la degana de la Facultat de Farmàcia, Hortensia Rico, el 
degà de la Facultat de Psicologia i Logopèdia, Antonio Ferrer, el degà de la 
Facultat de Ciències de l’Activitat Física i l’Esport, Ferran Calabuig i el degà de la 
Facultat d’Economia, Francisco Muñoz. 

Afegeix que la renovació dels càrrecs acadèmics de la Universitat forma part del 
nostre procés de governança democràtica i participativa. Dóna l’enhorabona a 
totes i tots els que han estat reelegits en aquest procés i, especialment a qui 
assola noves responsabilitats de gestió. 

Per això, agraeix a totes i tots el seu compromís i la seua dedicació a la gestió 
universitària. 

A continuació fa esment als degans i deganes que han finalitzat els dos mandats 
consecutius que estableixen els nostres estatuts: Antonio Alberola (Facultat de 
Fisioteràpia), Mª Dolores Sancerni (Facultat de Psicologia i Logopèdia), Salvador 
Llana (Facultat de Ciències de l’Activitat Física i l’Esport) i José Manuel Pastor 
(Facultat d’Economia). 

La gestió universitària és fonamental per al correcte desenvolupament de les 
nombroses activitats que cada dia tenen lloc a la Universitat. 

Afegeix que mai ha estat tan evident com en aquest temps de pandèmia en el 
qual hem aplicat el que ha estat una de les màximes del Consell de Direcció que 
encapçala com a rectora: una governança participativa. Sense el treball i la 
col·laboració de tots els equips deganals no hauria estat possible enfrontar-nos, 
amb l’èxit amb el que ho hem fet, a aquesta pandèmia que encara ens assola. 
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Es reprenen les reunions mensuals del Consell de Govern desprès d’aquest 
període de vacances de les celebracions que no han tingut lloc per la mateixa 
pandèmia: les Falles i la Setmana Santa.  

Informa que, recentment, el govern de la Generalitat Valenciana ha flexibilitzat 
les mesures per combatre la COVID-19, però aquesta flexibilització és parcial, 
mentre continue el procés de vacunació en el marc de l’estratègia nacional. Una 
estratègia estatal de vacunació que no ha tingut en compte, en cap moment, a 
la comunitat universitària, tot i que CRUE ho ha demanat en reiterades ocasions, 
sense que el Ministeri d’Universitats i el seu Ministre, considerara prioritari 
contemplar al PDI i PAS universitari. 

La rectora, com a presidenta de torn de la Conferència de Rectors i Rectores de 
les Universitats Públiques Valencianes, s’ha adreçat a la Conselleria d’Universitats 
i a la Conselleria de Sanitat per demanar-los que s’incorpore al personal al servei 
de les universitats valencianes a l’estratègia valenciana de vacunació, com a 
personal que forma part, també, del sistema educatiu valencià, i per estar en 
contacte amb el grup d’edat de major nivell de transmissió de COVID. 

També ha demanat que es tinga en compte a les i els estudiants que realitzen 
pràctiques formatives i, especialment, a l’estudiantat en les àrees de Ciències de 
la Salut que no han estat vacunats, especialment aquelles titulacions que no 
tenen assistència en el sistema hospitalari, i aquelles vinculades amb l’activitat 
professional de Ciències de l’Educació que treballen directament amb el sistema 
educatiu però no han estat vacunats i vacunades. 

Més enllà de l’estudiantat que vol accedir al programa Erasmus i es troba que 
nombroses universitats estan demandant que el que vulga participar en 
programes de mobilitat estiga vacunat i vacunada. 

Malauradament, el nostre PDI i PAS serà vacunat abans per estar dins de les 
franges d’edat de vacunació abans que per atendre aquesta demanda. Que no 
s’ha atès, però en la qual es continua insistint. 

El combat contra la COVID continua essent una prioritat, i com s’ha vist no es 
pot baixar la guàrdia. En eixe sentit, s’ha vist en les notícies que s’ha produït un 
gran brot de COVID al Col·legi Major Ausiàs March, adscrit a la nostra Universitat. 
85 estudiantes i estudiants de totes les universitats valencianes es troben 
contagiats i contagiades i els residents es troben confinats en aquests moments 
a l’edifici. 

Informa que la distribució dels casos per universitats, en el cas de les grans 
universitats, és molt semblant i que en el conjunt de la nostra matrícula, vora 
50.000 estudiants, la incidència és molt baixa. 
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S’ha realitzat el seguiment des del Servei de Prevenció i Medi Ambient i no hi ha 
hagut situacions de contagi a les nostres aules, que continuen sent espais segurs, 
La qualitat de l’aire a les aules està monitoritzada en temps real i permet afirmar 
que ens trobem en situació sense risc. Confia en l’acceleració del ritme de 
vacunació, de manera que progressivament es puga recuperar l’activitat cap a la 
normalitat. Una normalitat que s’ha vist alterada en la nostra manera de treballar, 
de relacionar-nos i, en definitiva, de viure. 

D’altra part,  la rectora indica que el Jardí Botànic va acollir l’acte de la Generalitat 
Valenciana d’homenatge a Brines, el passat 13 d’abril. També hi es va signar el 
conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de València que, resultat d’anys de 
treball per part de l’Ajuntament i de nombroses gestions i reunions amb la nostra 
Universitat, permetrà continuar construint la ciutat de València del futur, 
especialment en la zona articulada per la Gran Via, les torres de Quart, el vell llit 
del Túria, al bell mig, el nostre Jardí Botànic, junt al Jardí de les Hespèrides. 

Aquests espais verds, pulmó de la ciutat, seran vehiculats ara amb la solució al 
problema urbanístic que, des de la dècada dels anys huitanta i, especialment, des 
de 1995, es trobava en l’espai conegut com “solar de jesuïtes” que serà 
convertit, amb l’ajuda científica de la Universitat de València en el seu 
plantejament, i amb la nostra col·laboració en la seua explotació com a espai 
didàctic, en un jardí municipal, Jardí Trini Simó. Destaca que s’han estudiat 
nombroses possibilitats, entre les quals va quedar de ben prompte, descartada 
l’ampliació del Jardí Botànic, per qüestions científiques, tècniques i de protecció 
del BIC. 

Recorda que el nostre Jardí Botànic es va construir fa més de 220 anys al que 
era l’Hort de Tramoieres, comprat per la ciutat per crear el nou jardí de simples 
que donara suport a la nostra docència i investigació. Més de dos segles desprès 
continuem articulant la ciutat junt a l’Ajuntament. 

Serà un nou Jardí, amb caràcter temàtic que permetrà ser memòria d’aquell espai 
agrícola, d’horta, desprès engolit per l’expansió urbana. Una memòria del passat, 
de la seua conservació i didàctica de cara al nostre futur, que ha de ser més 
sostenible i inclusiu. 

A continuació, la rectora indica que l’ONU i la nostra Universitat, amb el lideratge 
de la vicerectora d’Igualtat, Diversitat i Sostenibilitat han organitzat una Jornada 
en el marc dels 75 anys de les Nacions Unides, que es va dedicar al tractament 
d’aquests temes. 

Dóna les gràcies al centenar llarg de professors i professores i estudiantat que 
han estat debatent, des de la intergeneracionalitat i la multiculturalitat sobre 
aquests temes. La passió per viure, la creativitat per fer front als reptes, ha de 
servir-nos per superar aquesta pandèmia i construir un futur millor. Per això 
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recomana la fortalesa pictòrica d’Aurora Valero, artista i professora de la nostra 
Universitat, ja jubilada que es pot contemplar a La Nau. 

El futur passat per una ciència al servei de les persones. Per uns teixits productius 
responsables, i un creixement urbà intel·ligent. Per un estil de vida sostenible i 
per societats més igualitàries i inclusives. 

Un futur sostenible i inclusiu, amb un creixement intel·ligent que permeta 
superar els efectes externs negatius de les revolucions industrials que ens han 
conduït a l’actual crisi climàtica. I emprar, de nou, la tecnologia al servei de les 
persones que habitem aquest planeta, i que tenim la responsabilitat de deixar a 
les generacions que vindran al darrere de nosaltres, un ecosistema que els 
permeta desenvolupar-se en qualitat de vida. Però també una societat més 
igualitària. 

Afegeix que el passat divendres compartirem una sessió de treball amb la 
Conselleria d’Universitats en la que es va presentar el treball realitzat des de la 
Unitat Web i Marquèting, Vicegerència d’Innovació i Transferència i serveis de 
gestió de la investigació i innovació i transferència, amb el finançament de la 
Generalitat. 

Es tracta de l’oferta científica i tecnològica de la Universitat relacionada amb la 
COVID-19, una projecció pública de l’esforç científic de la nostra Universitat 
relacionat amb la pandèmia, liderat des dels Vicerectorats d’Investigació i 
d’Innovació i Transferència. Enhorabona a totes les persones implicades en 
aquest gran treball.  

Informa també al Consell de Govern que, en el marc de la transformació digital, 
com que hi ha una afectació especial a l’activitat docent que estem 
experimentant especialment en aquest temps de confinament, per donar suport 
a les accions desenvolupades des del Vicerectorat d’Estudis i Política Lingüística 
i per tal de donar un nou impuls a aquesta necessària estratègia, a partir del dia 
1 de maig s’incorporarà com a Delegada de la Rectora per a l’Estratègia de 
Transformació Docent, la professora Mª Dolores Sancerni, que ha estat degana 
de la Facultat de Psicologia i Logopèdia fins a dates recents. 

D’altra banda, la passada setmana va tindre lloc l’Assemblea General de 
l’Associació Universitària d’Estudis Internacionals de Postgrau, AUIP. En aquesta 
assemblea, la Universitat de València ha renovat la seua presència en la Comissió 
Executiva d’AUIP.  

D’altra banda, la rectora vol recordar les persones de la comunitat universitària 
que ens han deixat des de la celebració del darrer Consell de Govern: 

. Professora Mª José Báguena, del departament d’Història de la Ciència i la 
Documentació. 
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. Professora Carmen Romero Hernández, del departament de Fisiologia. 

. Vicente Llopis, PAS i secretari del departament de Microbiologia i Ecologia. 

. Professor jubilat del departament d’Anatomia i Embriologia Humana, Víctor 
Smith. 

. Dr. Honoris Causa per la Universitat de València, Josep Baselga. 

 

La rectora indica que en les darreres setmanes el Ministeri d’Universitats ha 
llançat propostes de regulació que modelaran el futur. La de més llarg recorregut 
és la proposta de la nova Llei Orgànica del Sistema Universitari (LOSU). En eixe 
sentit, l’Assemblea General de CRUE d’aquesta vesprada treballarà i acordarà un 
informe de CRUE sobre aquesta proposta de nova llei universitària. Hi ha un 
conjunt de criteris que es volen aplicar i que no podem complir si estem complint 
amb la normativa del propi govern d’Espanya. En particular ha estat publicat 
l’elevat volum de temporalitat d’ocupació en el sistema universitari públic. 
Temporalitat que està vinculada a la taxa de reposició. 

A més curt termini, el Reial Decret 289/2021, de 20 d’abril, del Ministeri 
d’Universitats pel que es regula la concessió directa de subvencions a 
universitats públiques per a la requalificació del sistema universitari espanyol, que 
inclou el programa d’ajudes Margarita Salas i Maria Zambrano. 

La rectora acaba el seu informe i resta a  disposició dels membres del consell per 
ampliar qualsevol informació que desitgen.  

 

Punt 3. Aprovació, si escau, de l’adscripció a àrees de coneixement de places de 
professorat contractat doctor o de TU per a l’estabilització de personal 
investigador del programa Ramon i Cajal amb certificat I3. 

El vicerector d’Ordenació Acadèmica i Professorat presenta l’assumpte i fa 
referència a la documentació que hi ha en l’Aula Virtual de la Universitat de 
València. Indica que es tracta d’adscriure tres places per a l’estabilització de 
personal investigador del Programa Ramon i Cajal, amb certificat I3 a tres àrees 
de coneixement concretes: Física Aplicada, Prehistòria i Genètica (2 TU i 1 
contractat doctor). La Comissió de Professorat ho va informar favorablement 
per unanimitat. 

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: 48 vots a favor,  cap en contra i 1 abstenció. 
 
Per tant, es pren l’acord següent: 
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ACGUV 81/2021. “Adscriure, per a l’estabilització del 
personal investigador del programa Ramon i Cajal amb 
certificat I3, les places de professorat contractat doctor i 
de titular d’universitat a les àrees de coneixement que 
consten a la proposta que s’adjunta com a annex”. Annex 
I. 

 
Punt 4. Aprovació, si escau, de la revisió de plantilla PDI. Confirmació, 
transformació o amortització de places vacants. 
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 aquest punt es revisa la plantilla de PDI, a partir de les 
vacants que s’han produït per jubilacions, traspassos..... i s’ha de decidir sobre 
el seu manteniment, amortització o modificació, tot atenent als criteris de revisió 
de plantilla. Afegeix que a la documentació hi ha un full amb les diferents 
situacions que han generat vacants, la proposta dels departaments al respecte i 
una sèrie d’indicadors que s’han tingut en compte per a prendre les decisions. La 
columna “proposta Comissió de Professorat” es la que es porta a l’aprovació dels 
membres del Consell de Govern, que ha estat informada favorablement i per 
unanimitat per la Comissió de Professorat. 
 
Pel que fa als criteris de revisió, s’han emprat els mateixos que els darrers anys. 
En les àrees de coneixement amb dèficit, la plaça es transforma o es manté i les 
que tenen un superàvit inferior al 5% de l’OCA assignada o superàvit per sota 
240 hores, com a resultat d’una possible amortització, també es pot transformar 
la plaça. 
 
Pel que fa a les àrees que tenen superàvit i que no s’ajusten a aquests criteris, 
es tenen en compte altres criteris complementaris, com ara, el percentatge de 
persones de més de 60 anys i el nombre d’ajudants doctors. 
 
En tots els casos és prioritari que la revisió de plantilla s’oriente cap a la 
transformació a places d’ajudant doctor, tret dels casos justificats que la 
Comissió de Professorat haja analitzat. 
 
S’han revisat 88 places, de les quals 62 es transformen en places de professorat 
ajudant doctor i 6 amortitzacions que es proposa la seua transformació a places 
d’ajudant doctor en altres àrees. El resultat, per tant, són 68 transformacions en 
places d’ajudant doctor (77%), amb la qual cosa es compleix l’objectiu prioritari. 
 
La Comissió de Professorat ha analitzat la resta de les situacions on no s’ha 
proposat una transformació, sinó un manteniment justificable, com ara les àrees 
clíniques. 
 
També s’han tingut en compte situacions on s’ha produït més d’una vacant, i 
situacions dels departaments que tenen problemes conjunturals per a cobrir 
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places d’ajudant doctor. En alguns casos s’ha proposat no transformar en places 
d’ajudant doctor i esperar a fer les transformacions corresponents més 
endavant. 
 
Respecte a l’amortització de 6 places, s’han analitzat cadascuna de les àrees 
afectades i es proposa que es transformen en places de professorat ajudant 
doctor i s’assignen a altres àrees amb necessitats docents.  
 
Anuncia que, com ja va passar l’any anterior, es farà i una revisió de plantilla 
addicional que vindrà a un proper consell de govern, ja que s’han produït més 
jubilacions voluntàries. 
 
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: 47 vots a favor,  cap en contra i 2 abstencions. 
 
Per tant, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 82/2021. “Aprovar, d’acord amb els criteris de 
revisió per al curs acadèmic 2021-2022, la revisió de 
plantilla de PDI (confirmació, transformació o 
amortització de places vacants) que s’adjunta com a 
annex”. Annex II. 
 

Punt 5. Aprovació, si escau, de la dotació de places 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 es tracta de dotació de noves places. La Comissió de 
Professorat va informar favorablement i per unanimitat aquesta proposta. Es 
planteja l’assignació de 42 places de professorat ajudant doctor i, a més a més, 
les 6 places resultants de l’amortització de plantilla, que es reassignaran a altres 
àrees de coneixement. 

El criteri bàsic ha estat assignar aquestes places a àrees amb importants e 
necessitats docents establertes a través del balanç docent. En els casos d’àrees 
amb més de 800 hores de dèficit estructural, correspon assignar una plaça 
d’ajudant doctor. Tret de dues àrees que tenen problemes per a cobrir places 
d’ajudant doctor, hi ha 38 àrees a les quals les correspon una plaça amb aquest 
criteri. 
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També s’inclouen dues places destinades a facilitar la implantació del doble grau 
de Física i Matemàtiques. Una l’àrea de coneixement de Geometria i Topologia i 
altra a Estadística i Investigació Operativa. 

Les huit places restants (sis per transformació de vacants amortitzades i dues  
noves dotacions), s’assignen a àrees amb dèficit inferior a 800 hores i igual o 
superior a 620 hores, excepte un àrea amb dificultats per a cobrir aquestes 
places. 

Les places de professorat ajudant doctor dotades amb aquestes amb aquests 
criteris es trauran a concurs al llarg del curs 2021-2022. 

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: 47 vots a favor,  cap en contra i 2 abstencions. 
 
Per tant, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 83/2021. “Aprovar, d’acord amb els criteris per 
a l’assignació de noves places de professorat ajudant 
doctor, la dotació de places de professorat ajudant doctor 
per al curs acadèmic 2021-2022”, que s’adjunta com a 
annex”. Annex III. 

 
Punt 6. Informe sobre els resultats globals de l’avaluació de l’activitat docent del 
professorat de la Universitat de València, corresponent al curs 2019-2020. 
El vicerector d’Ordenació Acadèmica i Professorat presenta l’assumpte i fa 
referència a la documentació que hi ha en l’Aula Virtual de la Universitat de 
València. Indica que es tracta de donar compliment al Manual d’Avaluació de 
l’Activitat Docent del Professorat de la UV, on es diu que, una vegada realitzada 
l’avaluació docent del professorat, la Comissió de Professorat, a partir de les 
dades que proposa la Unitat de Qualitat i el Comitè d’Avaluació de l’Activitat 
Docent, elaborarà un informe que és el que es presenta ara per a coneixement 
del Consell de Govern. Posteriorment, es publicarà per donar informació a la resta 
de la comunitat universitària. 

Parlem de l’avaluació realitzada en el 2019-2020 que correspon als cinc cursos 
anteriors, des del 2014-2015 al 2018-2019. S’avalua al professorat que en el 
moment de la convocatòria té cinc anys d’antiguitat o múltiples de 5. Es 
presenten els resultats globals i diferenciats per col·lectius (categories 
professionals) i per gènere. 
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El que es presenta és una avaluació d’ofici, resultant de la primera convocatòria, 
després de tres anys d’experiència pilot, a tot el professorat que compleix els 
requisits i als que ho demanen per estar dins d’algun procés d’acreditació. 

S’han avaluat a 595 professors i professores a través de quatre subcomissions 
d’avaluació. Un 3% d’aquest professorat, no s’ha pogut avaluar per falta de 
suficients enquestes de l’alumnat. Un 1’3% del professorat avaluat no ha superat 
el nivell bàsic i el 95’6% l’ha superat.  

El nivell bàsic es configura de manera que per a obtenir-lo no ha d’haver 
incidències en el desenvolupament de la docència, assistència a classes, tutories, 
avaluacions de l’estudiantat o compliment de la llengua en la qual s’oferta 
l’assignatura. També es requereix tenir en les enquestes de l’alumnat una 
puntuació de 2’5 o més en una escala de 1 a 5, almenys en quatre dels cinc anys. 

El professorat que supera el nivell bàsic passa ser avaluat del nivell avançant, on 
s’inclouen altres indicadors i s’estableixen les categories de millorable, 
satisfactori, notable i excel·lent. 

Hi ha un 16% del professorat “sense autoinforme” que no ha estat autoavaluat 
del nivell avançat. L’autoinforme del professorat és una peça fonamental en 
l’avaluació però és voluntari. S’han fet diferents recordatoris perquè s’aportara, 
però no ho han fet tots. Aquesta mancança es concentra sobretot, en el 
professorat associat i una part del professorat permanent que ja no pot tenir 
més complements retributius per quinquennis. 

Els resultats de l’avaluació del nivell avançat es concentren molt en les categories 
de notable (24%) i sobretot en excel·lent (49%). Per  tant, la valoració del 
professorat es positiva.  

Els millors resultats estan en les categories de contractat doctor i ajudant doctor, 
seguides del professorat funcionari. 

Respecte a l’anàlisi per gènere, es conclou que les diferències no son massa 
significatives, però un poc millor en el cas de les dones. 

S’obre un torn de paraules. No hi ha sol·licituds. 

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

 

ACGUV 84/2021. “Prendre coneixement de l’informe 
d’avaluació del professorat d’acord amb el Manual per a 
l’avaluació de l’activitat docent del professorat 
(programa DOCENTIA), corresponent al curs 2019-
2020, que s’adjunta com a annex”. Annex IV. 
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Punt 7. Es retira de l’ordre del dia. 

Punt 8. Modificació, si escau, de l’article 3 del reglament de règim intern de 
l’Institut Universitari de Criminologia i Ciències Penals.  

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’article 3 deia que 
la seu de l’Institut hi era al Campus de Tarongers i ara es proposa a la Facultat 
de Dret. Compta amb l’informe favorable del Degà de la Facultat de Dret. La 
Comissió d’Estatuts també ho ha informat favorablement perquè els espais 
assignats actualment són insuficients. 

S’obre un torn d’intervencions.  

El degà de la Facultat de Dret indica que a la Facultat hi ha conflicte per la 
distribució dels espais, que és molt ajustada. La Facultat d’Economia té el mateix 
problema. Per tant, considera que hauria d’haver alguna infraestructura on 
estigueren tots els instituts universitaris. 

La rectora està totalment d’acord, ja que hi ha una problemàtica al voltant 
d’aquest assumpte.  

Se sotmet a votació la proposta. El resultat de la votació telemàtica i presencial 
és el següent: 44 vots a favor,  2 en contra i 3 abstencions. 
 
Per tant, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 85/2021. “Modificar l’article 3 del Reglament de 
règim intern de l’Institut de Criminologia i Ciències 
Penals en el sentit següent: 
On diu: 
“Article 3. L’Institut Universitari té fixada la seua seu al 
Campus de Tarongers de la Universitat de València.” 
 
Ha de dir: 
“Article 3. L’Institut Universitari té fixada la seua seu a 
la Facultat de Dret del Campus de Tarongers de la 
Universitat de València”. 

 

Punt 9. Aprovació, si escau, de proposta de comptes anuals de la Universitat de 
València, corresponents a l’exercici 2020. 

El gerent presenta l’assumpte i fa referència a la documentació que hi ha en 
l’Aula Virtual de la Universitat de València. Agraeix al Servei de Comptabilitat, 



Universitat de València. CONSELL DE GOVERN 29 D’ABRIL DE 2021. 
 

  12 

encapçalat per Mari Cruz Larrabeiti, a la vicegerenta de Coordinació Econòmica, 
Beatriz Gómez pel gran treball realitzat pels seus serveis, amb la coordinació del 
vicerector d’Economia i infraestructures, Justo Herrera.  

A continuació, presenta els comptes de l’any zero de la pandèmia. Fa un any es 
presentaren els comptes de 2019 i es deia que la crisis de la pandèmia tindria 
conseqüències.  Les conseqüències són la disminució de l’activitat investigadora 
respecte a contractes i convenis, la supressió de dietes i celebració de 
congressos, la disminució d’ingressos per activitats esportives, culturals...., 
estudis de grau i postgrau i l’increment de despeses lligats a la pandèmia. 

El document que es presenta compta amb l’informe favorable, per unanimitat, 
de la Comissió Econòmica. El resultat pressupostari és positiu, de 50,9 milions 
d’euros i el resultat econòmic patrimonial és de 0,8 milions.  

El patrimoni net és de 713, 9 milions. Tenim un actiu de 967,1 milions; les 
despeses pressupostàries són de 417 i uns ingressos pressupostaris de 467,9 
milions d’euros. 

El romanent genèric de tresoreria és de 31,6 milions d’euros que es destina 
principalment al capítol d’inversions i és la partida més sacrificada a l’hora de 
poder tancar el pressupost.  

Pel que fa als ingressos, el grau de compliment és de 58,9%, inferior en 6 punts 
al de l’exercici de 2019, però el grau d’execució és de 104,3%, superior al 98,9% 
del 2019. S’incrementa en 12 dies el període mitjà de cobrament de l’any 2019, 
que era de 138 dies i ara és de 150 dies. 

S’ha produït una disminució d’ingressos per taxes, degut a la reducció dels preus 
públics de matrícula, entre altres, però s’ha incrementat la partida de 
transferències corrents, pel pagament anticipat de l’anualitat de 2021 del 
conveni de deute, per les ajudes del COVID i CNEA corresponent al 2019. 

Afegeix que la Generalitat Valenciana no finança l’increment retributiu del 2% al 
personal de la Universitat de València, que ascendeix a 5 milions d’euros.  

Pel que fa a la liquidació del pressupost de despeses, el grau de compliment és 
del 96% i el grau d’execució del 70,5%. El període mitjà de pagament és de 15 
dies (3 dies menys que en el 2019).  

La principal despesa és el capítol de personal, que suposa un 62,47% del 
pressupost. 

El resultat és que les comptes estan molt sanejades, amb un estalvi mitjà de 0,8 
milions d’euros i la gestió és sostenible. 

Assenyala que el conveni respecte del col·lectiu del personal laboral no està ni 
signat ni autoritzat, però s’ha estimat el recurs contenciós administratiu a favor 
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de la Universitat de València de 263 milions, per sentència del Tribunal Superior 
de Justícia de 24 de febrer de 2021. 

Finalment, indica que, respecte als principis d’estabilitat pressupostària, 
sostenibilitat financera i deute comercial, la Universitat de València compleix 
aquests paràmetres.  

La rectora reitera el seu agraïment a tot l’equip econòmic per la seua tasca.  

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: 46 vots a favor,  1 en contra i 2 abstencions. La tresoreria és de 
23,5 milions. 
 
Per tant, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 86/2021. “Aprovar la proposta de comptes 
anuals de la Universitat de València, corresponents a 
l’exercici 2020”. Annex V. 
 

Punt 10. Autorització, si escau, per a la signatura de convenis de col·laboració. 

La vicerectora de Cultura i Esport presenta el conveni marc amb l’Associació de 
Familiars de Malalts d’Alzheimer i altres demències del Camp de Morvedre i Puçol. 
És tracta d’una associació sense ànim de lucre amb la principal missió d’atendre 
a malalts d’Alzheimer i altres demències i als seus familiars a través de recursos 
i serveis específics i contribuir a millorar la qualitat de vida d’aquestes persones. 

D’aquest conveni ix altre específic per a realitzar el passeig saludable. S’elegeix 
una ONG com a beneficiària del passeig amb una donació d’una part de les 
inscripcions dels participants (3000 euros). 

A continuació la vicerectora d’Estudis i Política Lingüística presenta el conveni 
marc amb l’Associació Valenciana d’Antropologia. El seu objectiu és la realització 
d’activitats interessants per a tota la comunitat universitària i especialment per 
a l’estudiantat i professorat de les titulacions de la Facultat de Ciències Socials. 
Es pretén formalitzar i visualitzar la col·laboració ja existent entre l’Associació i 
la Facultat.  

El vicerector d’Investigació presenta el conveni amb la Universitat Politècnica de 
València per a la creació de la unitat mixta d’investigació “Patrimoni i 
desenvolupament sostenible unitat mixta UV-UPV” per a fer investigació i 
desenvolupament en l’àrea d’Història de l’Art. La seua durada és de 4 anys 
prorrogables. No implica obligacions econòmiques i compta amb l’informe 
favorable dels serveis jurídics. 
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La vicerectora d’Innovació i Transferència presenta quatre convenis de la seua 
àrea de treball: 

. El Protocol General d’Actuació amb l’Organització dels Estats Iberoamericans, 
l’objecte del qual és la producció de projectes conjunts en àrees d’educació, 
ciència i cultura dins dels països iberoamericans. Aquest protocol regula les 
condicions generals per a facilitar la col·laboració mútua, investigació i 
desenvolupament per a incrementar la mobilitat en la regió, associada a la creació 
de xarxes universitàries. La seua durada és fins a setembre de 2022 i no té 
obligacions econòmiques.  

. El conveni marc amb la Generalitat Valenciana, a través de la Conselleria de 
Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, per al 
desenvolupament de projectes d’investigació i innovació en la identificació de 
víctimes de la Guerra Civil i del franquisme. Estableix un marc comú de 
col·laboració. La seua durada és de 4 anys prorrogables. No implica obligacions 
econòmiques i ve informat favorablement pels serveis jurídics. 

. La ratificació del conveni amb el Ministerio de Ciencia e Innovación, La 
Universitat de Las Palmas de Gran Canaria i Lifewatch Eric Common Facility in 
Spain,  l’objecte del qual és regular les condicions per a participar en la 
infraestructura europea Mirri-Eric, dedicada al camp de la biotecnologia i les 
ciències de la vida.  La seua durada és de 5 anys prorrogables per un màxim de 
4 anys. Entra en vigor en la data dels efectes de la Comissió relativa a la creació 
del concurs per al projecte Mirri, que es publicarà en el diari de la Unió Europea. 
Compta amb l’informe dels serveis jurídics de la Universitat amb observacions 
que es contemplaran en una addenda al conveni que se signarà entre les parts.  

. El conveni marc amb la Generalitat Valenciana, a través de la Vicepresidència 
segona i la Conselleria d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica. L’objecte és la 
creació de la càtedra d’Habitatge i Dret a la Ciutat. És una declaració d’intencions 
que regula les activitats que es concretaran en convenis específics. Té una 
vigència de 4 anys. Amb una dotació econòmica que hauria de ser per un import 
mínim, anual, però en ser un conveni marc, no suposa compromís econòmic. 
L’informe jurídic diu que cal revisar la clàusula referida a l’aportació econòmica. 
Aquesta aportació serà la que s’indique en els pressupostos. 

La vicerectora d’Ocupació i Programes Formatius presenta sis convenis i fa 
referència a la documentació que hi ha en l’Aula Virtual de la Universitat de 
València: 

. Conveni amb la Fundació València Club de Fútbol per a la formació de 
l’estudiantat i emprendiment. 

. Conveni amb Importaco, per a la creació de l’Aula d’Emprendiment Importaco-
UV. Contribueix amb una aportació de 4000 euros. 
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. Conveni amb Labora. Servicio Valenciano de Empleo y Formación. Amb càrrec 
a l’exercici 2020-2021. La seua aportació és de 40.000 euros. 

. Protocol general d’actuació amb la Fundación Humanitaria de los Rotarios 
Españoles. L’objectiu és impulsar la dotació per a matrícules i desplaçaments, 
màsters i pràctiques externes. 

. Els dos convenis restants, un amb la Generalitat Valenciana i l’altre amb la 
Universitat Oberta de Catalunya són per a realitzar pràctiques externes de 
l’alumnat. 

La vicerectora d’Igualtat, Diversitat i Sostenibilitat presenta el conveni marc amb 
la Fundació ONCE, per a millorar la igualtat d’oportunitats, l’accessibilitat 
universal, la inclusió i la no discriminació de totes les persones amb discapacitat 
dins de la comunitat universitària, fomentant a més la contractació pública i 
socialment responsable.  

Finalment, la secretària general presenta el conveni amb l’Administració del 
Consell de la Generalitat Valenciana per al funcionament del Comissionat de la 
Presidència de la Generalitat Valenciana per al Pla Valencià d’Acció de Salut 
Mental, Drogodependències i Conductes Addictives, en el context de la pandèmia 
per COVID-19 en la Comunitat Valenciana, amb subvenció de les despeses i 
vigència d’un any. Falten dues clàusules que s’incorporaran al text.  

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

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

ACGUV 87/2021. “Aprovar, per a la seua subscripció, el 
conveni marc de col·laboració entre la Universitat de 
València. Estudi General i l’Associació de Familiars de 
Malalts d’Alzheimer i d’altres demències del Camp de 
Morvedre i Puçol (AFACAM)”, el text del qual s’adjunta 
com a annex. Annex VI. 
ACGUV 88/2021. “Aprovar, per a la seua subscripció, el 
conveni específic de col·laboració entre la Universitat de 
València. Estudi General i l’Associació de Familiars de 
Malalts d’Alzheimer i d’altres demències del Camp de 
Morvedre i Puçol (AFACAM)”, el text del qual s’adjunta 
com a annex. Annex VII. 
 
ACGUV 89/2021. “Aprovar, per a la seua subscripció, el 
conveni marc de col·laboració entre la Universitat de 
València. Estudi General i l’Associació Valenciana 
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d’Antropologia”, el text del qual s’adjunta com a annex. 
Annex VIII. 
 
ACGUV 90/2021. “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 constitució de la unitat mixta d’investigació 
“Patrimoni i desenvolupament sostenible -unitat mixta 
UV-UPV”, el text del qual s’adjunta com a annex. Annex 
IX. 
 
ACGUV 91/2021. “Aprovar, per a la seua subscripció, el 
Protocol General d’Actuació entre la Universitat de 
València. Estudi General i l’Organización de Estados 
Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura”, el text del qual s’adjunta com a annex. Annex 
X. 
 
ACGUV 92/2021. “Aprovar, per a la seua subscripció, el 
conveni marc de cooperació entre la Generalitat 
Valenciana, a través de la Conselleria de Participació, 
Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, la 
Fundació per al Foment de la Investigació Sanitària i 
Biomèdica de la Comunitat Valenciana i la Universitat de 
València. Estudi General, per al desenvolupament de 
projectes d’investigació i innovació en la identificació de 
les víctimes de la Guerra Civil i del franquisme”, el text 
del qual s’adjunta com a annex. Annex XI. 
 
ACGUV 93/2021. “Aprovar, per a la seua subscripció, el 
conveni entre el Ministerio de Ciencia e Innovación 
(MCIN), la Universitat de València. Estudi General 
(UVEG), la Universidad de las Palmas de Gran Canaria 
(ULPGC) i Lifewatch Eric Common Facility in Spain 
(ICT CORE), per a la participació d’Espanya en la 
infraestructura europea MIRRI-ERIC, dedicada a 
facilitar l’accés i la gestió legal de recursos microbians per 
al desenvolupament eficient de la I+D+I en el camp de la 
biotecnologia i les ciències de la vida”, el text del qual 
s’adjunta com a annex. Annex XII. 
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ACGUV 94/2021. “Aprovar, per a la seua subscripció, el 
conveni marc entre la Generalitat Valenciana, a través de 
la Vicepresidència Segona i Conselleria de Vivenda i 
Arquitectura Bioclimàtica i la Universitat de València. 
Estudi General, per a la creació de la Càtedra de Vivenda 
i Dret a la Ciutat”, el text del qual s’adjunta com a annex. 
Annex XIII. 
 
ACGUV 95/2021. “Aprovar, per a la seua subscripció, el 
conveni marc de col·laboració entre la Universitat de 
València. Estudi General i la Fundació València Club de 
Fútbol”, el textos en valencià i castellà del qual s’adjunten 
com a annex. Annex XIV. 
 
ACGUV 96/2021. “Aprovar, per a la seua subscripció, el 
conveni de col·laboració entre la Universitat de València. 
Estudi General i Labora -Servicio Valenciano de Empleo 
y Formación- per al desenvolupament del Programa 
Escola Valenciana d’Innovació Labora-Universitat de 
València, amb càrrec a l’exercici pressupostari 2021”, el 
text del qual s’adjunta com a annex. Annex XV. 
 
ACGUV 97/2021. “Aprovar, per a la seua subscripció, el 
Protocol General d’Actuació entre la Universitat de 
València. Estudi General i la Fundación Humanitaria de 
los Rotarios Españoles”, el text del qual s’adjunta com a 
annex. Annex XVI. 
 
ACGUV 98/2021. “Aprovar, per a la seua subscripció, el 
conveni de cooperació educativa entre la Generalitat 
Valenciana, a través de la Vicepresidència i la Conselleria 
d’Igualtat i Polítiques Inclusives, l’Institut Valencià de la 
Joventut (IVAJ), l’Institut Valencià d’Atenció Social-
Sanitària i la Universitat de València. Estudi General, per 
a la realització de pràctiques acadèmiques d’estudiants”, 
el text del qual s’adjunta com a annex. Annex XVII. 
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ACGUV 99/2021. “Aprovar, per a la seua subscripció, el 
conveni març de cooperació educativa entre la 
Universitat de València. Estudi General i la Universitat 
Oberta de Catalunya, per a la realització de pràctiques 
acadèmiques externes”, el text del qual s’adjunta com a 
annex. Annex XVIII. 
 
ACGUV 99.bis/2021. “Aprovar, per a la seua subscripció, 
el conveni de col·laboració entre la Universitat de 
València. Estudi General i l’entitat Importaco, per a la 
creació de l’Aula d’Emprendiment Importaco-
Universitat de València”, el text del qual s’adjunta com a 
annex. Annex XIX. 
 
ACGUV 100/2021. “Aprovar, per a la seua subscripció, el 
conveni marc de col·laboració entre la Universitat de 
València. Estudi General i la Fundación ONCE”, el text 
del qual s’adjunta com a annex. Annex XX. 
 
ACGUV 101/2021. “Aprovar, per a la seua subscripció, el 
conveni de col·laboració entre l’Administració del Consell 
de la Generalitat Valenciana i la Universitat de València. 
Estudi General, pel qual ambdues parts contribueixen al 
funcionament del Comissionat de la Presidència de la 
Generalitat per al Pla Valencià d’Acció per a la Salut 
Mental, Drogodependències i Conductes Addictives, en el 
context de la pandèmia per la infecció de COVID-19 a la 
Comunitat Valenciana”, el text del qual s’adjunta com a 
annex. Annex XXI. 
 

Punt 11. Aprovació, si escau, de contractes de llicència de drets d’explotació de 
patents i de metodologia. 
La vicerectora d’Innovació i Transferència presenta l’assumpte i fa referència a 
la documentació que hi ha en l’Aula Virtual de la Universitat de València.  Es 
tracta de dos contractes d’explotació de patent amb l’empresa TERWICK 
DIELLOR 2021, S.L i altre contracte de llicència no exclusiva d’ús de metodologia 
amb la Fundació LESMES. 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
Se sotmeten a votació les propostes. El resultat de la votació telemàtica i 
presencial és el següent: 47 vots a favor, cap en contra i 2 abstencions. 
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Per tant, es prenen els acords següents: 
 

ACGUV 102/2021.   
“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 la patent, titulada “Cepa de Lactobacillus 
plantarum, uso como probiótico y producto bioactivo 
derivado de ella”, que es va sol·licitar a l’Oficina 
Española de Patentes y Marcas, de la qual és titular la 
Universitat de València (100%) de les reivindicacions 8, 9 
i 26 de la sol·licitud de la patent, no són necessaris per a 
la defensa o millor protecció de l’interès públic. 
2. Aprovar la llicència d’explotació de la patent 
esmentada en el punt anterior i la signatura del contracte 
entre la Universitat de València. Estudi General i 
l’empresa TERWICK DIELLOR 2021, S.L.” el text del 
qual s’adjunta com a annex. Annex XXII. 
 
ACGUV 103/2021.   
“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 la patent, titulada “Cepa de Lactobacillus 
plantarum, uso como probiótico y producto bioactivo 
derivado de ella”, que es va sol·licitar a l’Oficina 
Española de Patentes y Marcas, de la qual és titular la 
Universitat de València (60%) i AIMPLAS (40%) de les 
reivindicacions 12 a 24 de la sol·licitud de la patent, no són 
necessaris per a la defensa o millor protecció de l’interès 
públic. 
2. Aprovar la llicència d’explotació de la patent 
esmentada en el punt anterior i la signatura del contracte 
entre la Universitat de València. Estudi General, 
AIMPLAS Asociación de Investigación de Materiales 
Plàsticos y Conexas i l’empresa TERWICK DIELLOR 
2021, S.L.” el text del qual s’adjunta com a annex. Annex 
XXIII. 
 
ACGUV 104/2021.   
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“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’ús de la metodologia, titulada “Herramienta para la 
escala de percepción de la empleabilidad 
(EMPLOYABILITY APRAISAL SCALE). 
Específicamente el método de interpretación de los 
resultados y su excel de análisis asociado”, que es va 
sol·licitar a l’Oficina Española de Patentes y Marcas, de 
la qual és titular la Universitat de València el 100%, no 
són necessaris per a la defensa o millor protecció de 
l’interès públic. 
2. Aprovar la llicència no exclusiva d’ús de la metodologia 
esmentada en el punt anterior i la signatura del contracte 
entre la Universitat de València. Estudi General, i la 
Fundación LESMES.” el text del qual s’adjunta com a 
annex. Annex XXIV. 
 

Punt 12. 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. Afegeix 
que ja és habitual que, a l’empara de la llei 3/2020, es porten aquest tipus de 
contractes. En aquesta ocasió en són sis: 
. Electrificació de l’aulari Nord del Campus de Tarongers, per un import de 
200.070,93 euros, IVA inclòs. 
. Substitució de paviment de fusta a la cafeteria del Campus de Burjassot, per 
154.956,71 euros IVA inclòs. 
 
. Adquisició de llicència de Blackboard col·laborate webconference per 128.986 
euros. 
. 100 llicències en la plataforma MyApps, per 36.300 euros. 
. Subministrament i manteniment d’equips purificadors, amb un import de 159 
per unitat. 
. 1764 ordinadors amb pressupost de diferents empreses. 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
Per assentiment dels membres del consell, es pren l’acord següent: 

 
ACGUV 105/2021. “Prendre coneixement de les 
declaracions d’emergència de les actuacions necessàries 



Universitat de València. CONSELL DE GOVERN 29 D’ABRIL DE 2021. 
 

  21 

per a l’execució dels contractes que tot seguit s’esmenten, 
l’expedient dels qual s’adjunta com a annex: 
1. Contractació de l’obra d’electrificació de l’aulari nord 

del Campus dels Tarongers. 
2. Contractació de la substitució del paviment de fusta de 

la coberta de la cafeteria del Campus de Burjassot  
3. Contractació de l’adquisició de la llicència de 

Blackboard col·laborate webconference. 
4. Contractació de l’adquisició de 100 llicències per a 

l’accés a aplicacions virtualitzades en la plataforma 
MyApps. 

5. Contractació del subministrament i manteniment 
d’equips purificadors. 

6. Contractació de 1.764 ordinadors.” Annex XXV. 
 

Punt 13. Torn obert de paraules.  
El degà de la Facultat de Dret indica que als mitjans de comunicació ha eixit la 
notícia que a Mutxamel anaven a retirar el nom del carrer d’Enric Valor. Recorda 
que va ser Doctor Honoris Causa per la Universitat de València, per la Universitat 
Politècnica de València, per la Universitat d’Alacant i per la Universitat Jaume I. 
Opina que s’hauria de fer alguna mena de declaració a favor de la figura d’Enric 
Valor i en contra del desgavell que suposa. 
 
La rectora indica que es tindrà en compte i s’estudiarà la forma de fer un 
pronunciament 
Finalment, agraeix la tasca i la presència dels membres del Consell de Govern.  
 
 
I com que no hi ha més assumptes que tractar, es clou la sessió a les 12 hores, 
de la qual cosa, com a secretària general, estenc aquesta acta. 
 
Vist i plau 
La rectora, 
 
 
 
 
María Vicenta Mestre Escrivá. 
 


