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CONSELL DE GOVERN 
 

A la ciutat de València, el dia 1 de juny de 2021, a les 11 hores, a la Sala de 
Juntes del Rectorat, sota la presidència de la rectora, María Vicenta Mestre 
Escrivá, queda constituït en sessió ordinària, a distància, mitjançant 
videoconferència el Consell de Govern de la Universitat de València, amb 
assistència telemàtica dels membres del consell de govern i assistència 
presencial dels membres del Consell de Direcció a la Sala de Juntes del nivell 3 
de l’edifici del Rectorat. 
 
Assistents: (Amb vot) 

Rectora: Maria Vicenta Mestre 
Escrivá. 

Vicerectora d’Estudis i Política 
Lingüística: Isabel Vázquez Navarro 

Vicerector d’Ordenació Acadèmica i 
Professorat: Ernest Cano Cano 

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

Vicerector d’Internalització i 
Cooperació: Carles Padilla Carmona 

Vicerectora d’Innovació i 
Transferència: Mª Dolores Real García 

Vicerector d’Economia i 
Infraestructures: Justo Herrera 
Gómez 

Vicerector d’Investigació: Carlos 
Hermenegildo Caudevilla. 

Vicerector de Projecció Territorial i 
Societat: Jorge Hermosilla Pla 

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

Vicerectora de Cultura i Esport: Ester 
Alba Pagán 

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

Gerent: Juan Vicente Climent Espí 

Secretària General: Maria Elena 
Olmos Ortega 

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

Degà Fac. Geografia i Història: Josep 
Montesinos Martínez 

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

Degà Fac.  Economia: Francisco 
Muñoz Murgui. 
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Degà Fac. Ciències Socials: Albert 
Moncusí Ferré 

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. C. Biològiques: Mireia 
Quesada Martínez 

PAS Fac. Medicina i Odontologia: 
Francisco Rafael Marí Grafià 

PAS Servei Informàtica: Gabriel 
Aparicio i Pla.  

PAS Servei Informàtica: Fuensanta 
Doménech Roda 

PAS Fac. Medicina i Odontologia: Mª 
Vicenta Alandi Palanca 

Representant Consell Social: Leonor 
Saiz Amorós 

Representant Consell Social: 
Francisco José Marín Crespo 

(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 

President Junta PDI: Julián Sanz Hoya  

 

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

Per a tractar els punts del següent  
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ORDRE DEL DIA 

1. Aprovació, si escau, de l’acta del Consell de Govern de 29 d’abril de 2021. 
2. Informe de la senyora rectora. 
3. Aprovació, si escau, de la proposta de modificació de la distribució de 

l’oferta d’ocupació pública 2021, relativa a places dels cossos docents 
universitaris i de professorat contractat doctor.  

4. Aprovació, si escau, de la transformació de places per a la promoció del 
professorat durant el curs 2021-2022 (sol·licituds de promoció de 
professorat). 

5. Aprovació, si escau, de la convocatòria de perfils i tribunals de places de 
professorat contractat doctor i titular d’universitat i catedràtic/a 
d’universitat per a la promoció del professorat, durant el curs 2021-2022. 

6. Aprovació, si escau, de l’adscripció a àrees de coneixement de places de 
professorat TU per a l’estabilització del personal investigador que ha 
finalitzat el programa Ramon i Cajal i compta amb el certificat I3. 

7. Aprovació, si escau, de convocatòria, perfils i tribunals de places de 
professorat contractat doctor i TU per a l’estabilització de personal 
investigador que ha finalitzat el programa Ramon i Cajal i compta amb el 
certificat I3. 

8. Aprovació, si escau, de la transformació de vacants generades amb 
posterioritat al Consell de Govern de 29/4/21. 

9. Aprovació, si escau, de reassignació de plaça de professorat ajudant 
doctor dotada en el Consell de Govern de 29/4/21. 

10.  Aprovació, si escau, de sol·licituds de professorat de canvi d’adscripció 
de centre.  

11.  Informe i proposta de resolució de llicències per període sabàtic, 
sol·licitades per al curs 2021-2022. 

12.  Acord, si escau, sobre compliment dels criteris lingüístics de l’OCA del 
curs 2021-2022. 

13.  Aprovació, si escau, de canvi de denominació del Servei de Política 
Lingüística. 

14.  Modificació, si escau, de plans d’estudi de màster.  
15.  Aprovació, si escau, d’expressió d’interès d’un nou pla d’estudis de 

màster i proposta de CEPE. 
16.  Aprovació, si escau, de la modificació en RUCT (Registre d’Universitats, 

Centres i Títols) del Centre d’Impartició d’Estudis de Màster Oficial. 
17.  Aprovació, si escau, del Reglament per a la creació del Registre de Grups  

Consolidats d’Innovació Docent. 
18.  Aprovació, si escau, del Reglament del Comitè de Bioseguretat de la 

Universitat de València.  
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19.  Aprovació, si escau, de l’adscripció de Fisabio Oftalmologia Mèdica -FOM-
com a institut universitari adscrit a la UVEG. 

20.  Modificació, si escau, del Reglament d’ús dels recursos relacionats amb 
les tecnologies de la informació i les comunicacions de la Universitat de 
València.  

21.  Modificació, si escau, del Reglament de seguretat de la informació en la 
utilització de mitjans electrònics de la Universitat de València.  

22.  Modificació, si escau, del Reglament de la Universitat de València per a la 
realització de reunions i l’adopció d’acords a distància per part d’òrgans 
col·legiats de la Universitat de València (Estudi General). 

23.  Aprovació, si escau, de proposta de modificació del Reglament de règim 
intern del Consell de Govern.  

24.  Aprovació, si escau, de l’habilitació de la vicerectora de Cultura i Esport 
per a l’ús i custòdia de certificats electrònics. 

25.  Autorització, si escau, perquè la Universitat de València forme part, com 
a soci fundador, de l’Associació “Aromas Iterarium Salutis”. 

26.  Aprovació, si escau, de la incorporació al Pressupost per al 2021 de la 
Universitat de València, dels romanents pressupostaris de l’exercici 2020. 

27.  Adhesió, si escau, a la petició de no tancament de l’Institut Francès 
Valencià. 

28.  Autorització, si escau, per a la signatura de convenis de col·laboració. 
29.  Aprovació, si escau, de contractes de llicència de drets d’explotació.  
30.  Presa de coneixement de la declaració d’emergència de diversos 

contractes durant l’estat d’alarma. 
31.  Torn obert de paraules. 

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

Excusa la seua assistència Luis Enrique Ochando Gómez, PDI de la Facultat de 
Química. 

 

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 29 d’abril 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 106/2021. “Aprovar l’acta de la sessió ordinària, 
a distància, del consell de govern de 29 d’abril de 2021”. 

 

Punt 2. Informe de la Sra. Rectora.  

La rectora cedeix la paraula a la secretària general que informa que, tal i com es 
va fer amb tots els centres i els departaments, 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 a adaptar-los 
al Reglament marc aprovat pel Consell de Govern de 2 de març de 2005 (ACGUV 
26/2005) i modificat pel Consell de Govern de 30 de setembre de 2014 (ACGUV 
170/2014). Indica que s’han actualitzat els Reglaments de l’Institut Universitari 
en Psicologia dels Recursos Humans, del Desenvolupament Organitzacional i de 
la Qualitat de la Vida Laboral (IDOCAL) i el de l’Institut Universitari de Criminologia 
i Ciències Penals. 

A continuació, la rectora comença el seu informe en un context caracteritzat 
encara per les mesures de prevenció de l’expansió de la COVID-19. Amb toc de 
queda, amb aforaments limitats, distància social i ús de mascareta, però amb un 
avanç del procés de vacunació que va a suposar, segons ha anunciat el govern 
valencià, la flexibilització d’algunes d’aquestes mesures. 

Afegeix que es continua demanant que es vacune la comunitat universitària que 
va a participar en programes de mobilitat, i li consta que està començant a 
vacunar-se a l’estudiantat en pràctiques.  

També es continua garantint la seguretat de les aules aplicant les mesures de 
prevenció i controlant els espais, amb un total en aquests moments de 1.400 
sensors connectats en temps real, que continuarà avançant en el seu 
desplegament en els propers mesos. Recuperant activitats, com l’activitat 
musical en l’any en què celebrem el vint-i-cinquè aniversari de la nostra Orquestra 
Filharmònica. 
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Indica que també s’avança en nous projectes culturals, amb la resolució de les 
ajudes Activa Cultura a les i els nostres estudiants. Enhorabona als vuit projectes 
seleccionats, que rebran el finançament per poder dur-se a terme. Per tant, es 
continua estimulant el talent i donant suport a l’esperit creador dels nostres 
estudiants.  Estudiantat, entre el qual es troba l’equip de la Lliga de Debat de la 
Universitat de València, que ha resultat subcampió en aquesta competició 
interuniversitària, organitzada per la Xarxa Vives d’Universitats, i especialment 
enhorabona a Àngels Grimalt, estudianta del grau de Sociologia, que ha rebut el 
guardó a millor oradora.  

 

D’altra banda, indica que des del darrer Consell de Govern s’està abordant 
diferents qüestions regulatòries que, des del Ministeri d’Universitats, es volen 
modificar. La idea és crear una nova Llei Orgànica d’Universitats, iniciativa 
normativa batejada amb el nom de LOSU, i també una regulació de la convivència 
a les universitats.  

Informa al Consell de Govern de la possibilitat d’adhesió a la Xarxa d’Universitats 
per a la Infantesa i Adolescència, integrada per vint-i-quatre universitats que 
treballen aquests àmbits de recerca, com ho fa també la nostra Universitat. Per 
tant, si no hi ha cap objecció, la Universitat de València s’integrarà en aquesta 
xarxa de recerca.  

En relació a la nostra recerca, informa que la professora de la Facultat de Dret, 
María Dolores Mas Badia, ha obtingut el Premi d’Estudis Jurídics de la Reial 
Acadèmia Valenciana de Jurisprudència i Legislació i li dóna l’enhorabona. 

Enhorabona que estén, també, a la professora de la Facultat d’Economia, Dolores 
Furió, que ha estat nomenada nova directora general de Model Econòmic i 
Finançament. Li desitja el millor dels encerts i èxits en aquesta tasca, perquè 
seran èxits per a tota la nostra societat, necessitada d’un nou model de 
finançament autonòmic, com ja s’ha expressat en reiterades ocasions al govern 
valencià, de la mateixa manera que la nostra Universitat i el conjunt del sistema 
universitari públic valencià, necessita un nou model de finançament universitari 
en el qual s’està treballant des de fa anys. 

La rectora acaba aquest informe, traslladant el millor dels èxits a l’estudiantat en 
les convocatòries d’exàmens de les properes setmanes i agraeix el compromís 
de la representació estudiantil, amb la que s’està treballant en el funcionament 
de la xarxa bibliotequesUV en aquest temps especial. També a l’estudiantat que 
s’enfrontarà a les proves d’accés a la Universitat, l’EBAU, que de nou, seran 
acollides a les universitats públiques valencianes a partir del pròxim 8 de juny i 
fins al 10 d’aquest mes, després que el passat any tingueren lloc als centres de 
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secundària com a conseqüència de les mesures aplicades per combatre l’expansió 
de la COVID -19. 

Comença un nou mes de juny, amb l’esperança de la contenció de l’expansió de 
la COVID-19, i s’ha acabat el mes de maig amb l’esperança també de la 
recuperació de la nostra memòria històrica, amb el record a qui va ser rector 
d’aquesta Universitat i degà de la seua Facultat de Medicina, Dr. Joan Baptista 
Peset Aleixandre, afusellat a la fi de la Guerra Civil per les seues idees polítiques.  

S’ha celebrat un acte al Claustre la passada setmana, el dia que es complien els 
80 anys d’aquesta acció repressiva i es va informar que estem des de fa mesos, 
treballant amb el govern d’Espanya en el procés de reparació de les persones 
que foren víctimes de la repressió franquista a la fi de la Guerra Civil, separades 
de les seues posicions acadèmiques. 

És un procés llarg i costós, que necessàriament ha de comptar amb el suport del 
govern d’Espanya, que és el que ha de procedir a aquesta reparació. La 
Universitat treballa junt al Ministeri d’Universitats per poder, abans d’acabar 
l’any, finalitzar l’expedient i recordar a totes i tots, en un acte cívic al nostre 
edifici històric. 

Finalitza dient que resta a la disposició dels membres del Consell de Govern per 
a respondre qualsevol dubte o qüestió.  

 

Punt 3. Aprovació, si escau, de la proposta de modificació de la distribució de 
l’oferta d’ocupació pública 2021, relativa a places dels cossos docents 
universitaris i de professorat contractat 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 d’una modificació del document que es va aprovar 
fa dos mesos en el Consell de Govern, sobre distribució de l’Oferta Pública 
d’Ocupació de PDI de 2021, que la Comissió de Professorat ha informat 
favorablement per unanimitat. 

Explica que algunes de les previsions que  hi havia sobre sol·licituds de promoció 
no s’han complit, i això ens porta, en aplicació de la clàusula 3 del document de 
distribució de l’oferta pública, a revisar l’oferta en els aspectes següents: 

Hi havia previsió de places per afavorir la promoció de professorat ajudant doctor 
que finalitza el seu contracte fins a setembre de 2022. Per motius diversos, 
s’han presentat menys propostes de promoció de les previstes i cal decidir sobre 
elles. Es proposa que 6 places de contractat doctor i 2 places de titular 
d’universitat s’apliquen als que finalitzen el seu contracte el 31 d’agost de 2023. 
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Queda pendent una plaça reservada al torn de discapacitats que s’executarà en 
el curs 2022-2023.  

Pel que fa a la promoció del professorat contractat doctor i TU hi havia 34 places. 
S’han presentat 33 propostes vàlides i, per tant, resta una plaça que, com el 
termini d’execució és de tres anys, es deixa per a ser convocada el proper curs. 
Totes les persones acreditades fins a 1 de març de 2021 han entrat en la 
promoció. 

Finalment, respecte a la promoció de catedràtics d’universitat, s’han presentat 
25 propostes que compleixen els requisits, però en el pressupost del 2021 
s’havia previst la cobertura de 30 places. Per tant, es poden convocar cinc places 
que estaven incloses en l’oferta de 2019, abans que aquesta caduque, i atès que 
no hi ha més sol·licituds, es proposa obrir un nou termini de promoció de 
catedràtics universitaris, ampliant el període d’acreditació fins a 1 de juny de 
2021 per a cobrir un màxim de cinc places, per promoció interna. 

 

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

Se sotmet a votació la proposta. El resultat de la votació telemàtica i presencial 
és el següent: 41 vots a favor, cap en contra i cap abstenció. 

 

ACGUV 107/2021. “Modificar la distribució de l’oferta 
d’ocupació pública de l’any 2021, relativa a places dels 
cossos docents universitaris i de professorat contractat 
doctor”, d’acord amb la proposta que s’adjunta com a 
annex. Annex I. 

 

Punt 4. Aprovació, si escau, de la transformació de places per a la promoció del 
professorat durant el curs 2021-2022 (sol·licituds de promoció de professorat). 

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 hi són totes les sol·licituds de promoció que compleixen 
els requisits 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: 41 vots a favor, cap en contra i cap abstenció. 

 

ACGUV 108/2021. “Aprovar la transformació de places 
per a la promoció del professorat durant el curs 2021-
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2022 (sol·licituds de promoció del professorat)” que 
s’adjunten com a annex. Annex II. 
 

Punt 5. Aprovació, si escau, de la convocatòria de perfils i tribunals de places de 
professorat contractat doctor, titular d’universitat i catedràtic/a d’universitat 
per a la promoció del professorat, durant el 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, que s’ha actualitzat avui mateix. Indica que la Comissió de Professorat 
va informar favorablement i per unanimitat la proposta. Agraeix al Servei de RRHH 
PDI i a centres i departaments tot el treball realitzat i fa esment, sobretot, a les 
incidències en la promoció de places de catedràtic. 

La plaça núm. 2547 d’Anàlisi Econòmica està pendent de ratificar el vocal 1r 
suplent. La Junta de Centre de la Facultat d’Economia proposa la seua aprovació 
condicionada a aquesta ratificació. 

La rectora s’uneix l’agraïment a totes les persones que han fet possible la 
promoció amb el seu treball. 

 

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

Se sotmet a votació la proposta. El resultat de la votació telemàtica i presencial 
és el següent: 41 vots a favor, cap en contra i cap abstenció. 

 

ACGUV 109/2021. “Aprovar la convocatòria i informar 
favorablement sobre els perfils i tribunals de places de 
professorat contractat doctor, titular d’universitat i 
catedràtic d’universitat per a la promoció del professorat, 
durant el curs 2021-2022”, d’acord amb la documentació 
que s’adjunta com a annex. Annex III 

 

Punt 6. Aprovació, si escau, de l’adscripció a àrees de coneixement de places de 
professorat TU per a l’estabilització del personal investigador que ha finalitzat el 
programa Ramon i Cajal i compta 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. Afegeix que la proposta compta amb l’informe favorable de la Comissió 
de Professorat. 

 

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

 

ACGUV 110/2021. “Aprovar l’adscripció de la plaça de 
professorat titular d’universitat, núm. 6913, 
d’estabilització de personal investigador que ha finalitzat 
el programa Ramon i Cajal i compta amb el certificat I3, 
a l’àrea de coneixement de Bioquímica i Biologia 
Molecular”. 
 
 

Punt 7. Aprovació, si escau, de convocatòria, perfils i tribunals de places de 
professorat contractat doctor i TU per a l’estabilització de personal investigador 
que ha finalitzat el programa Ramon i Cajal i compta 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. Indica que es tracta de 3 places, de les quals 2 són titulars d’universitat 
i 1 de contractat doctor, informades 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: 41 vots a favor, cap en contra i cap abstenció. 

 

ACGUV 111/2021. “Informar favorablement la proposta 
de perfils i tribunals de les places de professorat 
contractat doctor i de titular d’universitat, per a 
l’estabilització del personal investigador que ha finalitzat 
el programa Ramon i Cajal i compta amb el certificat I3”, 
que s’adjunta com a annex. Annex IV. 

 

El vicerector d’Ordenació Acadèmica i Professorat anuncia que en els pròxims 
dies s’enviaran a publicar les convocatòries de totes les places aprovades en 
aquesta sessió i es preveu que a començament de setembre es podran celebrar 
les proves. 
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Punt 8. Aprovació, si escau, de la transformació de vacants generades amb 
posterioritat al Consell de Govern de 29/4/2021 

El vicerector d’Ordenació Acadèmica i Professorat presenta l’assumpte i fa 
referència a la documentació que hi ha en l’Aula Virtual de la Universitat de 
València. Afegeix que, atès que s’han produït vacants desprès del 29/4/21, 
degut a jubilacions forçoses i a jubilacions voluntàries, es va plantejar en la 
Comissió de Professorat que es transformaren aquelles places que els 
departaments han sol·licitat transformar en professorat ajudant doctor i, a més 
a més, s’ha inclòs una plaça del departament de Medicina que es transforma en 
professorat contractat doctor. La proposta té informe favorable de la Comissió 
de Professorat. 

 

S’obre un torn d’intervencions.  

Se sotmet a votació la proposta. El resultat de la votació telemàtica i presencial 
és el següent: 41 vots a favor, cap en contra i cap abstenció. 

 

ACGUV 112/2021. “Aprovar, d’acord amb els criteris de 
revisió de plantilla per al curs 2021-2022, la 
transformació de les vacants generades amb posterioritat 
al Consell de Govern de 29 d’abril de 2021”, que 
s’adjunten com a annex”. Annex V. 

 

Punt 9. Aprovació, si escau, de reassignació de plaça de professorat ajudant 
doctor dotada en el Consell de Govern de 29/4/2021. 

El vicerector d’Ordenació Acadèmica i Professorat presenta l’assumpte i fa 
referència a la documentació que hi ha en l’Aula Virtual de la Universitat de 
València. Indica que aquest assumpte es va analitzar en la Comissió de 
Professorat i es va informar favorablement. Explica que, per aplicació dels criteris 
aprovats en el consell de govern de 29 d’abril de 2021, l’àrea de Dret Civil va 
manifestar que no era oportuna la convocatòria  de la plaça de professorat 
ajudant doctor que se li havia assignat i s’ha proposat reassignar-la a l’àrea de 
Química Analítica, que compleix el criteri de dèficit estructural. 

 

D’altra banda, fa constar que la Comissió de Professorat ha manifestat la seua 
preocupació per la situació de dèficit estructural de cinc àrees amb un dèficit 
molt elevat, superior a 3.500 hores, i va demanar que es tinga en compte 
aquesta situació per poder dotar-les de més d’una plaça de professorat ajudant 
doctor en propers cursos. 
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S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds. 

Se sotmet a votació la proposta. El resultat de la votació telemàtica i presencial 
és el següent: 41 vots a favor, cap en contra i cap abstenció. 

 

ACGUV 113/2021. “Reassignar la plaça de professorat 
ajudant doctor, adscrita a l’àrea de coneixement de Dret 
Civil en el Consell de Govern de 29 d’abril de 2021 
(ACGUV 83/2021), a l’àrea de Química Analítica”. 

 

Punt 10. Aprovació, si escau, de sol·licituds de professorat de canvi d’adscripció 
de centre.  

El vicerector d’Ordenació Acadèmica i Professorat presenta l’assumpte i fa 
referència a la documentació que hi ha en l’Aula Virtual de la Universitat de 
València. Es tracta de dues propostes que compleixen els requisits i que les 
corresponents Juntes de Centre i la Comissió de Professorat van informar 
favorablement Demana la seua aprovació.  

 

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

Se sotmet a votació la proposta. El resultat de la votació telemàtica i presencial 
és el següent: 41 vots a favor, cap en contra i cap abstenció. 

 

ACGUV 114/2021. “Aprovar el canvi d’adscripció de la 
plaça de professorat titular d’universitat, núm 1749, de 
l’àrea de coneixement de Química Física, adscrita 
actualment a la Facultat de Farmàcia i ocupada pel 
professor Rosendo Pou Amérigo, a la Facultat de 
Química”. 
 
ACGUV 115/2021. “Aprovar el canvi d’adscripció de la 
plaça de catedràtic d’universitat, núm 6789, de l’àrea de 
coneixement de Química Orgànica, adscrita actualment a 
la Facultat de Química i ocupada per la professora 
Carmen Ramírez de Orellano Sánchez, a la Facultat de 
Farmàcia”. 
 

Punt 11, Informe i proposta de resolució de llicències per període sabàtic, 
sol·licitades 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 
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València. Indica que la concessió de llicències per període sabàtic és un procés 
llarg. Primer es va fer una valoració provisional a partir dels informes de la 
Comissió de Professorat i de la Comissió d’Investigació. Desprès s’obre un 
període d’al·legacions i una part d’elles s’informen per la Comissió de Professorat 
i altra per la Comissió d’Investigació. Amb això es fa la proposta definitiva de 25 
llicències per a un període de 6 mesos que es porta al Consell de Govern. En la 
documentació apareix la valoració de mèrits sense computar la docència de 
valencià ni la d’anglès i també un document amb la valoració de tots els mèrits 
juntament amb la proposta d’adjudicació. 

 

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

Se sotmet a votació la proposta. El resultat de la votació telemàtica i presencial 
és el següent: 40 vots a favor, cap en contra i 1 abstenció. 

 

ACGUV 116/2021. “Informar favorablement la valoració 
definitiva dels mèrits del professorat sol·licitant de 
llicències per període sabàtic per al curs 2021-2022 i 
proposar l’adjudicació de 25 llicències”; la documentació 
de la qual s’adjunta com a annex. Annex VI. 

 

Punt 12. Acord, si escau, sobre compliment de criteris lingüístics de l’OCA del 
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. Afegeix 
que en el curs 2021-2022 es compliran 10 anys, des de que el consell de govern 
va aprovar el Pla d’Increment de la Docència en Valencià. Arribar a la igualtat 
lingüística en les dues llengües oficials era un objectiu ambiciós i no s’ha 
acomplert, però podem estar satisfets de l’avanç aconseguit en l’oferta de la 
docència en valencià i altres llengües, com l’anglès. Agraeix a tots els centres i 
les CAT l’esforç per ser un referent lingüístic en l’oferta de graus. No s’ha deixat 
de millorar any rere any. 

En aquest moment tenim un percentatge de compliment del 38,9%. S’ha 
augmentat en 12 punts des del començament del Pla, i també en anglès se ha 
augmentat un 8,3%, la qual cosa fa que la docència en castellà siga del 50,9%. 
L’increment no ha sigut el mateix en tots els anys, però no ha deixat de créixer. 
Quan es compara la docència de les dues llengües oficials estem en un 
percentatge del 43,3% per al valencià. Encara queda treball per  fer i cal millorar 
la igualtat lingüística i també la docència en anglès, però som un referent. 
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La valoració que han fet la Comissió de Política Lingüística i la Comissió de 
Professorat és que la nostra oferta és molt adequada i està dins dels límits fixats. 
Per tant, demana la seua aprovació. 

En l’informe que es presenta hi ha titulacions que no arriben als límits, però una 
vegada analitzats estan per damunt de la mitjana. Cal tenir en compte que l’OCA 
és un document viu que va modificant-se, però hem de tendir a millorar-lo. Tant 
el Vicerectorat d’Ordenació Acadèmica i Professorat com el Vicerectorat 
d’Estudis i Política Lingüística demanen  l’aprovació. 

La rectora dóna suport a la proposta.  

 

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

Se sotmet a votació la proposta. El resultat de la votació telemàtica i presencial 
és el següent: 40 vots a favor, cap en contra i 1 abstenció. 

 

ACGUV 117/2021. “Aprovar l’acord sobre compliment 
del criteris lingüístics de l’OCA del curs 2021-2022, 
l’informe i addenda”, que s’adjunten com a annex. Annex 
VII. 

 

Punt 13. Aprovació, si escau, de canvi de denominació del Servei de Política 
Lingüística.  

La vicerectora d’Estudis i Política Lingüística presenta l’assumpte i fa referència 
a la documentació que hi ha en l’Aula Virtual de la Universitat de València. Indica 
que, d’acord amb l’article 6.3 dels Estatuts, el Servei de Política Lingüística és 
un servei estatutari que ha anat ampliant el seu àmbit d’actuació i també ha 
introduït l’anglès, en col·laboració amb el Vicerectorat d’Internacionalització i 
Cooperació. Perquè el nom del Servei reflexe millor en seu àmbit d’actuació sense 
perdre el component de política lingüística que marquen els Estatuts, i veient el 
que fan altres universitats, es proposa canviar la seua denominació per la de 
Servei de Llengües i Política Lingüística.  

 

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

Se sotmet a votació la proposta. El resultat de la votació telemàtica i presencial 
és el següent: 40 vots a favor, cap en contra i 1 abstenció. 

 

ACGUV 118/2021. “Aprovar el canvi de denominació del 
Servei de Política Lingüística, que passa a denominar-se 
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Servei de Llengües i Política Lingüística”; d’acord amb la 
proposta que s’adjunta com a annex. Annex VIII. 

 

 

Punt 14. Modificació, si escau, de plans d’estudi de màster. 

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 dues modificacions de plans d’estudi de màster, conseqüència d’un 
període de reflexió i de les recomanacions derivades dels processos de 
reacreditació, sempre pensant en la millora de la titulació. 

En el cas del màster universitari en Continguts i Formats Audiovisuals, es proposa 
canvi d’assignatures i de creditatge. Compta amb l’informe favorable de la Junta 
de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació i de la Comissió d’Estudis de 
Postgrau. 

Pel que fa al màster interuniversitari en Història de la Ciència i la Documentació 
Científica, proposa el canvi de continguts d’assignatures, de creditatge, de 
proporció entre continguts pràctics i teòrics i l’ajust del nombre de places a la 
demanda real. Destaca un canvi substancial: passar a modalitat virtual síncrona. 

Afegeix que ANECA es fixa molt en aquest tipus de propostes  virtuals i  com es 
fa l’avaluació de l’estudiantat. L’informe de viabilitat és positiu. 

Demana l’aprovació de les dues propostes. 

 

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

Se sotmet a votació la proposta. El resultat de la votació telemàtica i presencial 
és el següent: 41 vots a favor, cap en contra i cap abstenció.  

 

ACGUV 119/2021. “Modificar el pla d’estudis del màster 
universitari en Continguts i Formats Audiovisuals per la 
Universitat de València (Estudi General)”; d’acord amb 
la proposta que s’adjunta com a annex. Annex IX. 

 

ACGUV 120/2021. “Modificar el pla d’estudis del màster 
interuniversitari en Història de la Ciència i Comunicació 
Científica per la Universitat d’Alacant, la Universitat 
Miguel Hernández d’Elx i la Universitat de València 
(Estudi General)”; d’acord amb la proposta que 
s’adjunta com a annex. Annex X. 
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Punt 15. Aprovació, si escau, d’expressió d’interès d’un nou pla d’estudis de 
màster i proposta de CEPE. 

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. 
Planteja l’aprovació del nou màster universitari en Virologia. Indica que és una 
proposta que ve de lluny, des del 2018 que la va plantejar la Facultat de Ciències 
Biològiques i opina que ara és un bon moment per a posar en marxa aquesta 
proposta, ja que, a més de l’actualitat del tema, tenim grups d’investigació 
punters i la Universitat de València té molt a dir en aquesta matèria. L’oferta 
serà d’entre 30 ó 35 places. Destaca que, si bé la proposta ve de la Facultat de 
Ciències Biològiques, és molt important que hi estiguen representades totes les 
persones i grups d’investigació que treballen en aquest àmbit: departaments de 
Genètica,  de Microbiologia i Ecologia, de Biologia Cel·lular i Molecular, I2sysbio, 
IATA, FISABIO, CSIC, .... S’ha plantejat la participació d’experts d’aquestes 
institucions sense necessitat d’un conveni específic, però la vicerectora insisteix 
en la conveniència d’establir convenis i col·laboracions estables que donen 
suport a la proposta i participen activament, sense cost addicional per a la UV, 
en la seua impartició. 

En aquest moment solament hi ha un màster universitari en Virologia a la 
Universitat Complutense de Madrid, que compta amb col·laboracions d’entitats, 
com la Sociedad Española de Virologia, el CSIC, el CNB, el CBM, CReSA, o el 
Instituto de Salud Carlos III, entre d’altres 

Finalment, indica que la Junta de la Facultat de Ciències Biològiques ha proposat 
la composició de la Comissió d’Elaboració del Pla d’Estudis (CEPE) que consta en 
la documentació. 

Opina que tenim grups d’investigació punters i la Universitat de València té molt 
a dir en aquesta matèria. 

 

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

Se sotmet a votació la proposta. El resultat de la votació telemàtica i presencial 
és el següent: 41 vots a favor, cap en contra i cap abstenció. 

 

ACGUV 121/2021. “Aprovar l’expressió d’interés del 
màster universitari en Virologia, que s’adjunta com a 
annex i la següent composició de la seua Comissió 
d’Elaboració del màster (CEPE): 
 
. President per delegació de la Degana: Rafael Sanjuan. 
TU  Genètica. 
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. Vocals: 
- Carmen Bañó Aracil. CU Bioquímica i Biologia 

Molecular. Degana Fac. C. Biològiques 
- Salvador Herrero Sendra. TU Genètica 
- Jesús Rodríguez Díaz. PCD Microbiologia 
- Pilar Domingo Calap. RyC Genètica 
- Carlos Benavent Seguí. PAS. Tècnic Plans d’Estudi i 

Títols. Servei d’Estudiants”. Annex XI. 
 

Punt 16. Aprovació, si escau, de la modificació en RUCT (Registre d’Universitats, 
Centres i Títols) del Centre d’Impartició d’Estudis 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. Afegeix 
que hi ha dues fonts d’informació oficial d’una titulació: el Verifica que inclou el 
detall sobre el pla d’estudis, objectius, competències, avaluació i recursos 
humans i materials per a la seua impartició, i el RUCT, que és una font 
d’informació tant o més oficial que el Verifica i que s’actualitza directament a 
partir d’altres bases de dades del Ministeri. Indica que el Verifica i el RUCT haurien 
d’estar interconnectades, i la informació que apareix en la casella del centre 
d’impartició del títol en Verifica hauria de coincidir en el que apareix en el RUCT, 
si bé no sempre és així. 

En aquests moments la Universitat de València ha optat per passar del model 
d’acreditació individual de títols a l’acreditació institucional de centre. Aquesta 
acreditació institucional implica que només es podran englobar en un Centre les 
titulacions que en el RUCT apareguin vinculades al mateix.  

La nostra Universitat té en aquests moments 26 titulacions de màster vinculades 
a  departaments, 6 titulacions vinculades a institut universitari i 3 titulacions 
assignades a més d’un centre. 

Des dels vicerectorats d’Estratègia, Qualitat i Tecnologies de la Informació, i el 
d’Estudis i Política Lingüística s’han realitzar reunions per a explicar que totes les 
titulacions vinculades a departaments han de passar a estar vinculades a centres 
en el RUCT. En el cas de titulacions vinculades a instituts universitaris o 
assignades a més d’un centre, aquest canvi no és tan directe i el que s’ha 
demanat és que la CCA es pronuncie. 

Com a resultat d’aquestes reunions i de les decisions de les corresponents CCA, 
la documentació de les quals es troba en l’Aula Virtual, es proposa l’aprovació 
dels canvis d’assignació en RUCT que s’arrepleguen en el document resum. 
Aquests canvis es faran d’ofici des de la secció de plans d’estudis del servei 
d’estudiants.  
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S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds. 

Se sotmet a votació la proposta. El resultat de la votació telemàtica i presencial 
és el següent: 41 vots a favor, cap en contra i cap abstenció. 

 

ACGUV 122/2021. “Aprovar la modificació en el Registre 
d’Universitats, Centres i Títols (RUCT) del Centre 
d’Impartició d’estudis de màster oficial, dels màsters 
universitaris que es relacionen a l’annex adjunt”. Annex 
XII. 

 

Punt 17. Aprovació, si escau, del Reglament per a la creació del Registre de Grups 
Consolidats d’Innovació Docent. 

La vicerectora d’Ocupació i Programes Formatius presenta l’assumpte i fa 
referència a la documentació que hi ha en l’Aula Virtual de la Universitat de 
València. Indica que la Universitat ha desplegat en aquests anys, de manera 
estratègica, una sèrie d’actuacions destinades a ampliar la formació de PDI i PAS 
i implantar metodologies d’innovació docent. Per avançar en aquesta línia, es 
proposa la creació del Registre de Grups Consolidats d’Innovació Docent  

Els objectius són:  col·laborar i promoure la formació de grups estables de PDI 
que desenvolupen accions d’innovació docent i poder rebre formació específica; 
coordinar la formació per a la gestió i impuls d’iniciatives d’innovació docent; 
investigar per a innovar i el reconeixement. 

L’objecte del Reglament és crear un registre de grups consolidats que tinguen 
una trajectòria consolidada i estable i cada any s’obrirà un termini per a registrar 
nous grups, renovar-los  i modificar els ja que hi hagen. 

S’especifica la validesa del grup, la publicitat de la convocatòria i la seua 
resolució. 

La proposta naix d’un grup de treball amb representants de cada centre i compta 
amb l’informe favorable dels Serveis jurídics i de la Comissió d’Estatuts. 

 

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

Se sotmet a votació la proposta. Per unanimitat dels membres del consell (41 
vots a favor), es pren l’acord següent: 

 

ACGUV 123/2021. “Aprovar el Reglament per a la 
creació del Registre de Grups Consolidats d’Innovació 
Docent”; els textos del qual en valencià i castellà 
s’adjunten com a annex. Annex XIII. 
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Punt 18. Aprovació, si escau, del Reglament del Comitè de Bioseguretat de 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. Indica que és un nou 
Reglament que compta amb informe favorable de la Comissió d’Investigació, la 
Comissió d’Estatuts i els Serveis Jurídics. L’objecte és millorar i regular les 
activitats i el funcionament del Comitè per delegació de les funcions indicades a 
l’art. 5.3 del reglament del Servei de la Comissió d’Ètica en la Investigació 
Experimental. La finalitat és assessorar la Universitat en la gestió del risc biològic. 

 

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

Se sotmet a votació la proposta. Per unanimitat dels membres del consell (41 
vots a favor), es pren l’acord següent: 

 

ACGUV 124/2021. “Aprovar el Reglament del Comité de 
Bioseguretat de la Universitat de València”; els textos en 
valencià i castellà del qual s’adjunten com a annex. Annex 
XIV. 
 

 
Punt 19.  Aprovació, si escau, de l’adscripció de Fisabio Oftalmologia Mèdica -
FOM- com a institut universitari adscrit a la UVEG. 
 
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 tracta de continuar 
amb el procés d’adscripció que es va iniciar el 9 de març. S’ha obert de període 
d’al·legacions, i no s’ha presentat cap. Proposa l’adscripció i que es lliurarà al 
Consell Social. 

 

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

Se sotmet a votació la proposta. Per unanimitat dels membres del consell (41 
vots a favor), es pren l’acord següent: 

 
ACGUV 125/2021. “Acordar l’adscripció de FISABIO 
Oftalmologia Mèdica -FOM-, com a institut universitari 
adscrit a la Universitat de València. Estudi General”. 
L’expedient del qual s’adjunta com a annex. Annex XV. 
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Punt 20. Modificació, si escau, del Reglament d’ús dels recursos relacionats amb 
les tecnologies de la informació i les comunicacions de la Universitat de València. 

El vicerector d’Estratègia, Qualitat i Tecnologies de la Informació presenta 
l’assumpte i fa referència a la documentació que hi ha en l’Aula Virtual de la 
Universitat de València. La proposta compta amb informe favorable de 
l’Assessoria Jurídica i la Comissió d’Estatuts. Presenta les modificacions dels 
articles 2.a), 5,6,23.5, 24, 27.3 i 23. 

 

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

Se sotmet a votació la proposta. Per unanimitat dels membres del consell (41 
vots a favor), es pren l’acord següent: 

 

ACGUV 126/2021. “Modificar el Reglament d’ús dels 
recursos relacionats amb les tecnologies de la informació 
i les comunicacions de la Universitat de València”; que 
s’adjunta com a annex. Annex XVI. 

 

Punt 21. Modificació, si escau, del Reglament de seguretat de la informació en 
la utilització de mitjans electrònics de la Universitat de València.  

El vicerector d’Estratègia, Qualitat i Tecnologies de la Informació presenta 
l’assumpte i fa referència a la documentació que hi ha en l’Aula Virtual de la 
Universitat de València. Afegeix que s’ha rebut el certificat de l’ENS (Esquema 
Nacional de Seguretat), que ens dóna el segell de garantia de categoria mitjana. 
La qual cosa indica que el nostre sistema és prou avançat. Proposa les 
modificacions als articles: 2, 6.1 i disposició addicional segona.  

 

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

Se sotmet a votació la proposta. Per unanimitat dels membres del consell (41 
vots a favor), es pren l’acord següent: 

 

ACGUV 127/2021. “Modificar el Reglament de seguretat 
de la informació en la utilització de mitjans electrònics de 
la Universitat de València”; que s’adjunta com a annex. 
Annex XVII. 
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Punt 22. Modificació, si escau, del Reglament de la Universitat de València per a 
la realització de reunions i l’adopció d’acords a distància per part d’òrgans 
col·legiats de la Universitat de València (Estudi General) 

La secretària general presenta l’assumpte i fa referència a la documentació que 
hi ha en l’Aula Virtual de la Universitat de València. Afegeix que en febrer de 
2019 es va aprovar el Reglament i posteriorment, a causa de la pandèmia i les 
circumstàncies sanitàries, el Rectorat va fer dues resolucions en març i juny. Ara, 
com que ha finalitzat l’estat d’alarma, interessa modificar-lo per adaptar-lo a la 
nova situació. Proposa la modificació dels articles 1.1, 1.2, 4.5 i 7.2, que 
compten amb l’informe favorable de l’Assessoria Jurídica i de la Comissió 
d’Estatuts. 

 

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

Se sotmet a votació la proposta. El resultat de la votació telemàtica i presencial 
és el següent: 40 vots a favor, cap en contra i 1 abstenció. 

 

ACGUV 128/2021. “Modificar el Reglament de la 
Universitat de València per a la realització de reunions i 
l’adopció d’acords a distància per part d’òrgans 
col·legiats de la Universitat de València (Estudi 
General)”; que s’adjunta com a annex. Annex XVIII. 

 

Punt 23. Aprovació, si escau, de proposta de modificació del Reglament de règim 
intern del Consell de Govern. 

La secretària general presenta l’assumpte i fa referència a la documentació que 
hi ha en l’Aula Virtual de la Universitat de València. Proposa la modificació dels 
articles 8.2 i 11.2 del reglament per tal d’introduir la possibilitat de reunions a 
distància o mixtes. Compta amb l’informe favorable de l’Assessoria Jurídica i de 
la Comissió d’Estatuts.  

 

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: 39 vots a favor, cap en contra i 2 abstencions. 

 

ACGUV 129/2021. “Aprovar la proposta de modificació 
del Reglament de règim intern del Consell de Govern”; 
que s’adjunta com a annex. Annex XIX. 
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Punt 24, Aprovació, si escau, de l’habilitació de la vicerectora de Cultura i Esport 
per a l’ús i custòdia de certificats electrònics. 

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 es tracta d’habilitar 
a la vicerectora de Cultura i Esport, Ester Alba Pagán, per a l’ús i custòdia de 
certificats electrònics, únicament respecte a les funcions que té delegades de la 
rectora. 

 

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

Se sotmet a votació la proposta. El resultat de la votació telemàtica i presencial 
és el següent: 41 vots a favor, cap en contra i cap abstencions. 

 

ACGUV 130/2021.  
“1. D’acord amb la Resolució del Rectorat sobre 
delegació de funcions en els vicerectors/es i el gerent i per 
al desenvolupament de dites funcions delegades, 
s’habilita per a la sol·licitud, l’ús i la custòdia de 
certificats electrònics del tipus d’entitat d’aquesta 
Universitat a Ester Alba Pagán, vicerectora de Cultura i 
Esport de la Universitat de València. 
 
2. La persona habilitada té l’obligació de custodiar les 
targetes que contenen els certificats i també la clau 
privada d’aquesta. 
 
 
3. L’ús del certificat ha de comprendre única i 
exclusivament les funcions delegades mitjançant 
resolució del Rectorat i queda prohibit qualsevol ús 
distint o incompatible amb l’esmentada resolució”. 

 

Punt 25. Autorització, si escau, perquè la Universitat de València forme part, 
com a soci fundador, de l’Associació “Aromas Itinerarium Salutis”. 

La vicerectora de Cultura i Esport presenta l’assumpte i fa referència a la 
documentació que hi ha en l’Aula Virtual de la Universitat de València. Afegeix 
que l’autorització és per a formar part d’una associació que té forma de xarxa 
d’entitat i l’objecte és l’estudi i la investigació pel que fa a un tema 
multidisciplinar, com és Aromes. La intenció de l’Associació és deconstruir un 
recorregut pel coneixement aromàtic, ubicat en diferents regions d’Europa. És 
un projecte que planteja itineraris d’espais de la memòria que es transmeten com 
a llegat artesanal, des d’un desenvolupament de l’evolució humana. Aquesta 



Universitat de València. CONSELL DE GOVERN 1 DE JUNY  DE 2021. 
 

 23 

xarxa planteja una candidatura en els itineraris culturals del Consell d’Europa i, 
per això, el Reglament exigeix la confirmació d’una associació que és el que es 
planteja en aquest moment. Ha de tenir un nucli fundacional i es proposen la 
Fundació Todolí, RNB Cosmètics, l’Estació Biològica Jardí Botànic de Torretes 
d’Alacant, Mancomunidad d’Aras de los Olmos, Ajuntament de Riba-roja i la 
Universitat de València.  

Compta amb el suport del Vicerectorat de Cultura i Esport, del Vicerectora de 
Projecció Territorial i Societat i del Vicerectorat d’Internacionalització i 
Cooperació. 

Presenta uns estatuts on s’aniran adherint diferents entitats nacionals i 
internacionals. 

Finalment, indica que la sol·licitud per al reconeixement d’itinerari cultural del 
Consell d’Europa és un camí llarg i gens fàcil, semblant a les sol·licituds de 
reconeixement de  Patrimoni de la Humanitat. 

La Facultat de Geografia i Història també dóna suport a la proposta. 

 

S’obre un torn d’intervencions.  

El degà de la Facultat de Geografia i Història dóna suport a les paraules de la 
vicerectora. Indica que la Facultat sempre ha estat sensible als temes de 
patrimoni i li sembla molt interessant el recolzament europeu. 

 

Se sotmet a votació la proposta. El resultat de la votació telemàtica i presencial 
és el següent: 41 vots a favor, cap en contra i cap abstencions. 

 
ACGUV 131/2021. “Acordar que la Universitat de 
València. Estudi General forme part, com a soci 
fundador, de l’Associació “Aromas Itinerarium Salutis”. 
Els estatuts de la qual s’adjunten com a annex, on figura 
que el representant institucional serà la Rectora, que 
podrà delegar en la vicerectora de Cultura i Esports”. 

 

Punt 26. Aprovació, si escau, de la incorporació al Pressupost per a 2021 de la 
Universitat de València dels romanents pressupostaris de 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. Afegeix que al reglament d’execució 
pressupostària de 2021 es preveu que la destinació del romanent de caràcter 
genèric correspon aprovar-lo al Consell Social, a proposta del Consell de Govern. 
Sabíem que s’anava a generar una quantitat important de romanent de 



Universitat de València. CONSELL DE GOVERN 1 DE JUNY  DE 2021. 
 

 24 

tresoreria, atesa la decisió de la Generalitat Valenciana de modificar les anualitats 
del conveni de deute i també pel dèficit al tancament de l’exercici en 
infraestructures i millores en les instal·lacions d’edificis. Per tant, per tal de 
millorar la dotació d’aquesta partida, se sol·licita destinar el romanent de 
tresoreria de caràcter genèric al seu increment.  

 

S’obre un torn d’intervencions.  

La vicedegana de la Facultat de Dret, Fabiola Meco, intervé en lloc del degà, que 
s’ha absentat de la reunió i sol·licita encaridament, que es tinga en compte al 
Campus dels Tarongers que forma part de la destinació dels fons, en particular a 
una dotació que es considera urgent: l’edifici d’Aularis, ja que la situació és 
insostenible, així com un edifici de serveis que també es troba pendent, atès que 
el romanent serà en el seu dia aplicable a reformes i millores d’edificis i 
instal·lacions. Pregunta si hi ha alguna partida prevista per al Campus dels 
Tarongers.   

La rectora li contesta que en aquest punt es tracta d’aprovar la destinació del 
romanent, no de la seua distribució, que serà posterior. 

Se sotmet a votació la proposta. Per unanimitat dels membres del consell de 
govern (41 vots a favor), es pren l’acord següent: 

 

ACGUV 132/2021. “Elevar al Consell Social la proposta 
de destinar el romanent de tresoreria de caràcter genèric 
per un import de 31,589.343, 21Î a l’increment de la 
dotació de la partida centralitzada per reformes i millores 
d’edificis i instal·lacions (RAM) i de la partida 
d’infraestructures d’investigació”, d’acord amb 
l’expedient que s’adjunta com a annex. Annex XX. 

 

Punt 27. Adhesió, si escau, a la sol·licitud de no tancament de l’Institut Francès 
de València.  

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 a principis de maig els arribà la notícia del tancament de 
l’Institut Francès de València. La decisió la va prendre el Ministeri francès. El 
departament de Filologia Francesa i Italiana va lliurar una carta al president de 
França perquè reconsiderara aquesta decisió. Ara es demana l’adhesió a aquesta 
carta, encara que les previsions no són favorables. També ha demanat una 
entrevista amb l’ambaixador de la República Francesa per veure si hi ha 
possibilitat d’alguna solució. 
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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: 39 vots a favor, cap en contra i 2 abstencions. 

 

ACGUV 133/2021. “Adherir-se a la sol·licitud de no 
tancament de l’Institut Francés de València, formulada 
per la directora del Departament de Filologia Francesa i 
Italiana”, que s’adjunta com a annex. Annex XXI. 

 

Punt 28. Autorització, si escau, per a la signatura de convenis de col·laboració. 

La rectora cedeix la paraula el gerent i vicerectors perquè presentes els convenis 
corresponents a la seua àrea de treball. 

El gerent presenta un conveni amb el Consorci per al Servei de Prevenció 
d’Incendis i Salvament de la Província de València, l’objecte del qual és ratificar 
les relacions d’ambdues parts en el camp de la prevenció de riscs i la seguretat 
inherent a l’activitat universitària i també pràctiques formatives i TFM. No genera 
costos econòmics i té una durada de quatre anys. 

La vicerectora de Cultura i Esport presenta quatre convenis, dels quals un és un 
conveni específic, de renovació amb la revista L’Espill. 

La vicerectora d’Ocupació i Programes Formatius presenta set convenis, dels 
quals sis són per a la realització de pràctiques acadèmiques externes i un amb la 
Generalitat Valenciana, a través de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors 
Productius, Comerç i Treball per a realitzar activitats del Programa Campus 
d’Emprenedoria Innovadora 2020-2021, amb una dotació de125.000 euros. La 
seua finalitat és desenvolupar un programa conjunt amb les cinc universitats 
públiques valencianes.  

El vicerector d’Internacionalització i Cooperació presenta onze convenis, dels 
quals nou són renovacions i dos són de nous. Compten amb informe favorable 
dels serveis jurídics i de la Comissió de Relacions Internacionals.  

La vicerectora d’Igualtat, Diversitat i Sostenibilitat presenta un conveni amb la 
Conselleria de Justícia per la formació del personal en matèria de drets de les 
dones víctimes de violència, delictes d’odi, mediació i drets humans. En el marc 
d’aquest conveni hi és l’espai violeta que tots els centres tenen. 

El vicerector d’Investigació presenta dos convenis: Un, amb CIEMAT. És una 
declaració d’intencions per a desenvolupar activitats de difusió, investigació, 
formació i assessorament en el camp dels acceleradors per a aplicacions 
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mèdiques. Té una durada de quatre anys, prorrogables. No té obligacions 
econòmiques i compta amb l’informe favorable de l’Assessoria Jurídica.  

L’altre és amb la Conselleria d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital 
per al recolzament al node Nanbiosis. Es tracta d’una dotació directa de 500.000 
euros per a adquisició d’equips amb tècniques d’imatge invasiva pre-clínica que 
permet estudiar animals en experimentació sense necessitat de sacrificar-los. 
Compta amb l’informe favorable dels serveis jurídics.  

La vicerectora d’Estudis i Política Lingüística presenta un conveni amb la 
Conselleria d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital per a la realització 
de doctorats en col·laboració amb empreses, doctorats amb menció industrial. 
Té una dotació de 200.000 euros i informe favorable dels serveis jurídics. Agraeix 
el treball del Director de l’Escola de Doctorat. 

 

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

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

ACGUV 134/2021. “Aprovar, per a la seua subscripció, el 
conveni de col·laboració entre la Universitat de València 
(Estudi General) i el Consorci per al Servei de Prevenció 
d’Incendis i Salvament de la Província de València”; el 
text del qual s’adjunta com a annex. Annex XXII. 

 

ACGUV 135/2021. “Aprovar, per a la seua subscripció, el 
conveni marc de col·laboració entre la Universitat de 
València (Estudi General) i el Museo de Dinosaurios de 
Salas de los Infantes (Burgos)”; el text del qual s’adjunta 
com a annex. Annex XXIII. 

 

ACGUV 136/2021. “Aprovar, per a la seua subscripció, el 
conveni marc de col·laboració entre la Universitat de 
València (Estudi General) i l’Associació València Capital 
del Disseny”; el text del qual s’adjunta com a annex. 
Annex XXIV. 

 

ACGUV 137/2021. “Aprovar, per a la seua subscripció, el 
conveni marc de col·laboració entre la Universitat de 
València (Estudi General) i la Fundació Per Amor a l’Art 
de la Comunitat Valenciana”; el text del qual s’adjunta 
com a annex. Annex XXV. 
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ACGUV 138/2021. “Aprovar, per a la seua subscripció, el 
conveni específic de col·laboració entre la Universitat 
d’Alacant i la Universitat de València (Estudi General) 
per a la coedició de la Revista L’Espill”; el text del qual 
s’adjunta com a annex. Annex XXVI. 

 

ACGUV 139/2021. “Aprovar, per a la seua subscripció, el 
conveni marc de col·laboració entre la Universitat de 
València (Estudi General) i l’Ajuntament d’Onda per a la 
realització de pràctiques externes”; el text del qual 
s’adjunta com a annex. Annex XXVII. 

 

ACGUV 140/2021. “Aprovar, per a la seua subscripció, el 
conveni de cooperació educativa per a pràctiques 
acadèmiques externes entre la Universitat de València 
(Estudi General) i la Universidad Complutense de 
Madrid”; el text del qual s’adjunta com a annex. Annex 
XXVIII. 

 

ACGUV 141/2021. “Aprovar, per a la seua subscripció, el 
conveni de cooperació educativa per a pràctiques 
acadèmiques externes entre la Universitat de València 
(Estudi General) i la Universidad de Salamanca”; el text 
del qual s’adjunta com a annex. Annex XXIX. 
 
ACGUV 142/2021. “Aprovar, per a la seua subscripció, el 
conveni de cooperació educativa per a la realització de 
pràctiques acadèmiques externes entre la Universitat de 
València (Estudi General) i la Universitat Autònoma de 
Barcelona”; el text del qual s’adjunta com a annex. Annex 
XXX. 
 
ACGUV 143/2021. “Aprovar, per a la seua subscripció, el 
conveni de cooperació educativa per a la realització de 
pràctiques acadèmiques externes entre la Universitat de 
València (Estudi General) i la Fundación Científica de la 
Asociación Española contra el Cáncer (Fundación 
Científica AECC)”; el text del qual s’adjunta com a 
annex. Annex XXXI. 
 
ACGUV 144/2021. “Aprovar, per a la seua subscripció, el 
conveni entre la Universitat de València (Estudi General) 
i el Instituto de Mayores y Servicios Sociales, a través del 
Centre de referència estatal d’atenció psicosocial a 
persones amb transtorn mental greu de València, per a la 
realització de pràctiques externes”; el text del qual 
s’adjunta com a annex. Annex XXXII. 
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ACGUV 145/2021. “Aprovar, per a la seua subscripció, el 
conveni entre la Generalitat Valenciana, a través de la 
Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, 
Comerç i Treball i la Universitat de València (Estudi 
General), per a la realització de les activitats del 
Programa Campus de l’Emprenedoria Innovadora, any 
2021”; els textos del qual en valencià i castellà s’adjunten 
com a annex. Annex XXXIII. 
 
ACGUV 146/2021. “Aprovar, per a la seua subscripció, el 
conveni entre la Universidad Austral de  Chile i la 
Universitat de València (Estudi General)”; el text del qual 
s’adjunta com a annex. Annex XXXIV. 
 
ACGUV 147/2021. “Aprovar, per a la seua subscripció, el 
conveni entre la Universidad de Costa Rica (Costa Rica) i 
la Universitat de València (Estudi General)”; el text del 
qual s’adjunta com a annex. Annex XXXV. 
 
ACGUV 148/2021. “Aprovar, per a la seua subscripció, el 
conveni entre la Universidad del Tolima (Colómbia) i la 
Universitat de València (Estudi General)”; el text del qual 
s’adjunta com a annex. Annex XXXVI. 
 
ACGUV 149/2021. “Aprovar, per a la seua subscripció, el 
conveni marc de cooperació entre la Pontificia 
Universidad Católica del Ecuador (Ecuador) i la 
Universitat de València (Estudi General)”; el text del qual 
s’adjunta com a annex. Annex XXXVII. 
 
ACGUV 150/2021. “Aprovar, per a la seua subscripció, el 
conveni marc de cooperació entre la Universitat de 
València (Estudi General) i la Fundación Carolina”; el 
text del qual s’adjunta com a annex. Annex XXXVIII. 
 
ACGUV 151/2021. “Aprovar, per a la seua subscripció, el 
conveni marc de cooperació entre la Universidade 
Federal de Minas Gerais (UFMG) (Brasil) i la Universitat 
de València (Estudi General)”; el text del qual s’adjunta 
com a annex. Annex XXXIX. 

 
 
ACGUV 152/2021. “Aprovar, per a la seua subscripció, el 
conveni de cooperació entre la Saint-Petesburg University 
(Russia) i la Universitat de València (Estudi General)”; el 
text del qual s’adjunta com a annex. Annex XL. 
 
ACGUV 153/2021. “Aprovar, per a la seua subscripció, el 
Protocol d’intercanvi acadèmic i científic entre la 
Universidad Estatal de San Petesburgo, Federación Rusa 
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i la Universitat de València (Estudi General) per als anys 
2021-2024”; el text del qual s’adjunta com a annex. Annex 
XLI. 
 
ACGUV 154/2021. “Aprovar, per a la seua subscripció, el 
conveni marc entre la Universidad de Los Lagos (Chile) i 
la Universitat de València (Estudi General)”; el text del 
qual s’adjunta com a annex. Annex XLII. 
 
ACGUV 155/2021. “Aprovar, per a la seua subscripció, el 
conveni marc de cooperació entre la Universidad 
Nacional Abierta y a distancia -UNAD (Colómbia) i la 
Universitat de València (Estudi General)”; el text del qual 
s’adjunta com a annex. Annex XLIII. 
 
ACGUV 156/2021. “Aprovar, per a la seua subscripció, el 
conveni de cooperació entre la Universidad Nacional de 
Salta (Argentina) i la Universitat de València (Estudi 
General)”; el text del qual s’adjunta com a annex. Annex 
XLIV. 
 
ACGUV 157/2021. “Aprovar, per a la seua subscripció, la 
renovació del conveni marc de cooperació entre la 
Universidade Federal de Santa Catarina -UFSC- (Brasil) 
i la Universitat de València (Estudi General)”; el text del 
qual s’adjunta com a annex. Annex XLV. 
 
ACGUV 158/2021. “Aprovar, per a la seua subscripció, el 
conveni de col·laboració entre la Generalitat Valenciana, 
a través de la Conselleria de Justícia, Interior i 
Administració Publica i la Universitat de València 
(Estudi General, per al desenvolupament d’activitats 
d’investigació, informació, formació i difusió en matèria 
de drets fonamentals, accés a la justícia, mediació, 
assistència a les víctimes del delicte, especialment 
violència sobre la dona, abordats des de la perspectiva 
jurídica”; el text del qual en valència i castellà s’adjunta 
com a annex. Annex XLVI. 
 
ACGUV 159/2021. “Aprovar, per a la seua subscripció, el 
conveni entre la Conselleria d’Innovació, Universitats, 
Ciència i Societat Digital i la Universitat de València 
(Estudi General), per al suport al nodo de la ICTS 
Nanbiosis (Unitat 26)”; el text del qual s’adjunta com a 
annex. Annex XLVII. 
 
ACGUV 160/2021. “Aprovar, per a la seua subscripció, el 
Protocol General d’Actuació entre la Universitat de 
València (Estudi General) i el Centro de Investigaciones 
Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas, O.A, 
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M.P. en el camp de la tecnologia i la ciència 
d’acceleradors per a aplicacions mèdiques”; el text del 
qual s’adjunta com a annex. Annex XLVIII. 
 
ACGUV 161/2021. “Aprovar, per a la seua subscripció, el 
conveni de col·laboració entre la Conselleria d’Innovació, 
Universitats, Ciència i Societat Digital la Universitat de 
València (Estudi General),  per a la realització de 
doctorats en col·laboració amb empreses”; el text del qual 
s’adjunta com a annex. Annex XLIX. 
 
 

Punt 29. Aprovació, si escau, de contractes de llicència de drets d’explotació. 

La vicerectora d’Innovació i Transferència presenta l’assumpte i fa referència a 
la documentació que hi ha en l’Aula Virtual de la Universitat de València. Afegeix 
que es tracta de tres contractes de llicència no exclusiva per a la mateixa patent. 

 

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

Se sotmet a votació la proposta. Per unanimitat dels membres del consell (41 
vots a favor), es prenen els acords següents: 

 

ACGUV 162/2021.   
“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’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’interés 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 
l’Asociación Llanero Solidario.” el text del qual s’adjunta 
com a annex. Annex L. 
 
ACGUV 163/2021.   
“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’ús de la metodologia, titulada “Herramienta para la 
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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’interés 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 
Connections in Mind Foundation.” el text del qual 
s’adjunta com a annex. Annex LI. 
 
ACGUV 164/2021.   
“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’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’interés 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 Illinois 
Department of Human Services, Family and Community 
Services.” el text del qual s’adjunta com a annex. Annex 
LII. 
 

Punt 30. 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. Informa 
que a càrrec dels Fons Covid, ens corresponen 9 milions d’euros. En aquesta 
ocasió presenta un grup de dotze contractes, que es poden agrupar en 4 blocs 
1. Centres de simulació integral d’actuacions en matèria de ciències de la salut, 
ja que una de les àrees més afectades ha estat les pràctiques de ciències de la 
salut; 2. Contractes de continuïtat dels primers contractes que vingueren a 
Consell de Govern, d’actuacions en diferents serveis; 3. Contractes d’actuacions 
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en aularis del Campus de Tarongers, i 4. Contractació referent a tecnologia per 
a donar suport a la docència híbrida i online. 

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

Per assentiment, es pren l’acord següent: 

 

ACGUV 165/2021. “Prendre coneixement de les 
declaracions d’emergència de les actuacions necessàries 
per a l’execució dels contractes que tot seguit s’esmenten:  
 
1. Contractació de les obres d’adequació d’espais en 

l’edifici de l’antiga Facultat d’Infermeria i Podologia 
per a aules d’habilitats clíniques destinades a la 
realització de pràctiques hospitalàries per Resolució 
de 26 d’abril de 2021, per l’empresa Fulton S.A. per 
un import de 160.716,62 euros (IVA inclòs). 

2. Contractació de la coordinació de seguretat i salut en 
obra i gestió, supervisió i coordinació dels treballs amb 
les empreses subministradores del corresponent 
equipament de simulació hospitalària per a 
l’ampliació d’espais destinats a la realització de 
pràctiques hospitalàries en l’antic edifici de la Facultat 
d’Infermeria i Podologia del Campus de Blasco 
Ibáñez, per Resolució d’11 de maig de 2021, amb el 
professional Luis Carratalá Calvo, per un import de 
10.285 euros (IVA inclòs). 

3. Contractació del subministrament d’equipament de 
simulació destinat a la realització de pràctiques 
hospitalàries en l’antic edifici de la Facultat 
d’Infermeria i Podologia del Campus de Blasco 
Ibáñez, per Resolució de 22 de març de 2021, per un 
import de 2,041.818,09 euros (IVA inclòs). 

4. Contractació del servei de reforç de neteja als campus 
de la Universitat de València, per Resolució de 30 
d’abril de 2021, amb diferents empreses per un import 
total de 184.171,85 euros. 

5. Contractació del servei extraordinari de suport tècnic 
informàtic als campus de la Universitat de València, 
per Resolució de 28 d’abril de 2021, amb l’empresa 
Atos it Solutions and Services Iberia, S.L. per un 
import de 46.464 euros. 

6. Contractació del servei extraordinari d’informació 
d’accessos als campus de la Universitat de València, 
per Resolució de 4 de maig de 2021, amb diferents 
empreses per un import total de 170.249,25 euros. 

7. Contractació del subministrament del mobiliari mòbil 
(taules), en substitució de les fixes en aules de centres 
docents de la Universitat de València, per Resolució de 
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10 de març de 2021, amb l’empresa Mobel Linea, S.L. 
per un import de 173.771,49 euros (IVA inclòs). 

8. Contractació del subministrament del mobiliari mòbil 
(cadires), en substitució de les fixes en aules de centres 
docents de la Universitat de València, per Resolució de 
10 de març de 2021, amb l’empresa Actiu Berbegal y 
Formas, S.A. per un import de 11.295,80 euros (IVA 
inclòs). 

9. Contractació de desmuntatge i transport a contenidor 
del mobiliari substituït en l’Aulari Nord del Campus 
dels Tarongers, per Resolució de 20 d’abril de 2021 
amb les empreses Benilimp, S.L i  Leing S.L. per un 
import de 23.305,88 (IVA inclòs) i 10.708,50 (IVA 
inclòs) respectivament. 

10. Contractació del subministrament del sistema 
multimèdia Kaltura, per Resolució de 19 d’abril de 
2021, amb l’empresa Elearning Solutions, S.L. per un 
import de 35.695 euros (IVA inclòs). 

11. Contractació del subministrament d’equips de 
producció i realització audiovisual de suport a 
retransmissions en directe o diferit d’actes 
institucionals i acadèmics, per Resolució de 7 de maig 
de 2021, amb l’empresa SIAMI Sistemes Audiovisuals, 
per un import de 117.418,24 euros (IVA inclòs). 

12. Contractació del subministrament del sistema de 
redundància per a la gestió de continguts transmèdia 
Luxor i plataforma Webtv Tvsite actuals de l’arxiu 
audiovisal de la Universitat de València, per Resolució 
de 7 de maig de 2021, amb l’empresa Estructure, per 
un import de 76.048,50 euros (IVA inclòs)”. 

 

Punt 31. Torn obert de paraules. 

L’investigador Víctor Bethencourt indica que amb l’entrada en vigor de la llei que 
pròrroga els contractes dels PIF, s’han quedat fora els investigadors amb càrrec 
al projecte Prometeu i la Conselleria d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat 
Digital s’ha negat a la seua pròrroga. HI ha 25 persones afectades i s’hauria de 
buscar alguna solució. Pregunta si es podria fer alguna actuació conjunta amb la 
resta d’universitats públiques valencianes. 

 

La rectora comparteix la intervenció anterior i indica que la Generalitat no ha 
sigut sensible amb aquest col·lectiu, però la Universitat de València els dóna 
totalment el seu suport. 
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El vicerector d’Investigació també dóna el seu suport i afegeix que s’ha adreçat 
a la Conselleria però no ha obtingut resposta favorable. Aquest projecte té una 
durada determinada i no hi ha cobertura legal per a les pròrrogues. 

 

La rectora afegeix que des del Vicerectorat d’Investigació es continuarà insistint 
i es coordinarà amb la resta de Vicerectorats d’investigació de la resta 
d’universitats valencianes. Opina que és una llàstima que hi haja discriminació. 

Finalment, dóna les gràcies a totes i tots per la seua participació i el treball que 
es fa cada dia. 

 

I com que no hi ha més assumptes que tractar, es clou la sessió a les 13,40 
hores, de la qual cosa, com a secretària general, estenc aquesta acta.  

 

Vist i plau 

La rectora, 

 

 

 

María Vicenta Mestre Escriva 


