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CONSELL DE GOVERN 
 

A la ciutat de València, el dia 29 de juny de 2021, a les 9,08 hores, a la Sala de 
Juntes del Rectorat, sota la presidència de la rectora, María Vicenta Mestre 
Escrivá, queda constituït en sessió ordinària, a distància, mitjançant 
videoconferència el Consell de Govern de la Universitat de València, amb 
assistència telemàtica dels membres del consell de govern i assistència 
presencial dels membres del Consell de Direcció a la Sala de Juntes del nivell 3 
de l’edifici del Rectorat. 
 

Assistents: (Amb vot) 

Rectora: Maria Vicenta Mestre 
Escrivá. 

Vicerectora d’Estudis i Política 
Lingüística: Isabel Vázquez Navarro 

Vicerector d’Ordenació Acadèmica i 
Professorat: Ernest Cano Cano 

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

Vicerector d’Internalització i 
Cooperació: Carles Padilla Carmona 

Vicerectora d’Innovació i 
Transferència: Mª Dolores Real García 

Vicerector d’Economia i 
Infraestructures: Justo Herrera 
Gómez 

Vicerector d’Investigació: Carlos 
Hermenegildo Caudevilla. 

Vicerector de Projecció Territorial i 
Societat: Jorge Hermosilla Pla 

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

Vicerectora de Cultura i Esport: Ester 
Alba Pagán 

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

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

Gerent: Juan Vicente Climent Espí 

Secretària General: Maria Elena 
Olmos Ortega 

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

Degà Fac. Geografia i Història: Josep 
Montesinos Martínez 

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

Personal investigador en formació: 
Víctor Bethencourt Rodríguez 

Estudiant Fac. Medicina i 
Odontologia: Manuel González 
Ferrandis 

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 

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 

Presidenta Comitè d’Empresa: Lara 
Manyes i Font

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

ORDRE DEL DIA 

1. Aprovació, si escau, de l’acta del Consell de Govern d’1 de juny de 2021. 
2. Informe de la senyora rectora. 
3. Aprovació, si escau, de planificació de la docència de les titulacions oficials 

de la UV en el curs 2021-2022. 
4. Concessió, si escau, de comissions de serveis de professorat. 
5. Adscripció, si escau, de la transformació de places per a la promoció del 

professorat durant el curs acadèmic 2021-2022 (sol·licituds de promoció 
de CU). 

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

7. Aprovació, si escau, de convocatòria, perfil i tribunal d’una plaça de 
professorat TU per a l’estabilització del personal investigador del 
programa Ramon i Cajal amb el certificat I3. 

8. Convocatòria, si escau, de la dotació a àrees de coneixement de places de 
professorat contractat doctor i professorat TU dins del programa 
d’estabilització de professorat associat per al curs 2021-2022. 

9. Aprovació, si escau, de la determinació de places de professorat 
contractat doctor i professorat TU vacants, adscrites a àrees de 
coneixement que presenten situacions greus de plantilla, que es 
convocaran a concurs, en execució de l’oferta pública d’ocupació 2021. 

10.  Aprovació, si escau, de proposta de transformació en plaça de 
professorat ajudant doctor de vacant (TU), generada amb posterioritat al 
Consell de Govern d’1 de juny. 

11.  Informe sobre el Pla d’Ordenació Docent del curs 202-2021. 
12.  Aprovació, si escau, de propostes de renovació i noves contractacions de 

professorat emèrit. 
13.  Aprovació, si escau, de propostes de nomenament de professorat 

honorari.  
14.  Aprovació, si escau, de proposta d’assignació de complement autonòmic, 

2021. 
15.  Aprovació, si escau, del Protocol de la UV per a l’actuació i resposta 

davant l’assetjament sexual per raó de sexe i altres assetjaments 
discriminatoris.  

16.  Aprovació, si escau, d’informe sobre l’expedient de declaració de bé 
d’interès immaterial de “La paella valenciana, l’art d’unir i compartir”. 

17.  Autorització, si escau, per a la signatura de convenis de col·laboració. 
18.  Aprovació, si escau, de contractes de llicència d’explotació. 
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19.  Aprovació, si escau, de convenis de reconeixement i suport com a spin-
off de la UV. 

20.  Aprovació, si escau, de l’Oferta Pública d’Ocupació de PAS per a l’any 
2021. 

21.  Presa de coneixement de declaracions d’emergència de diversos 
contractes durant l’estat d’alarma. 

22. 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. 

 
Punt 1. Aprovació, si escau, de l’acta del Consell de Govern d’1 de juny 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 166/2021. “Aprovar l’acta de la sessió ordinària, 
a distància, del consell de govern d’1 de juny de 2021”. 

 
Punt 2. Informe de la rectora. 

La rectora agraeix a tots la seua presència en aquesta modalitat de sessió híbrida 
del Consell de Govern a què ens obliga la pandèmia pel COVID-19. Igualment 
agraeix el compromís dels membres del Consell, ja que sense la seua dedicació al 
govern universitari no seria possible el dia a dia d’una universitat pública i 
participativa com la nostra.  

Indica que comença la recta final del curs acadèmic 2020-2021 i es veuen ja en 
l’horitzó, les vacances d’agost. Una data que ve anunciada per la festivitat de 
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Sant Joan, celebrada la passada setmana a la Universitat, en el marc del Festival 
Serenates que, un any més, ha estat tot un èxit. 

Des del passat cap de setmana continua la política de flexibilització de mesures 
adoptada pel govern, en funció de l’evolució del procés de vacunació de la 
societat espanyola. Hem reivindicat reiteradament una estratègia de vacunació 
per a un públic tan nombrós i específic com és l’universitari i ahir tingué lloc una 
reunió de la Conselleria de Sanitat i tots els rectors i rectores de les universitats 
públiques i privades. La consellera va informar que s’ha decidit vacunar als 
estudiants Erasmus, bé a través de les universitats o bé per la Conselleria de 
Sanitat.  

La rectora indica que la Universitat fa temps que va oferir els nostres gabinets 
de salut per a les vacunacions i la consellera va afegir que les universitats també 
haurien de vacunar als estudiants que venen de fora. 

Per tant, el procediment a seguir és: hui arribarà un e-mail de Sanitat demanant 
informació sobre els estudiants que se’n van d’Erasmus per eliminar-los de la 
seua llista i dels professionals del Gabinet de Salut que s’encarregaran 
d’administrar les vacunes, per donar-les una xicoteta formació. La previsió és que 
es faça el dijous i el divendres es dóne la formació esmentada, perquè el dilluns 
proper es puguen enviar les dosis per començar el procés de vacunació amb la 
vacuna Moderna que consta de dues dosis. 

La rectora afegeix que també preocupa la vacunació de la resta de membres de 
la comunitat universitària i així s’ho va dir a la consellera, qui va contestar que 
estudiarien el tema, però el criteri emprat és l’edat i, per tant, els estudiants 
universitaris es vacunaran abans. Es procurarà que pel setembre estiguen tots 
vacunats. 

La Conselleria de Sanitat també ens demanarà el SIP dels estudiants per conèixer 
si han passat la COVID-19, encara que aquesta informació serà difícil 
d’aconseguir. 

En el marc de les previsions d’evolució del procés de vacunació, la Direcció 
General d’Universitats ens ha fet arribar el protocol d’actuació per al curs 
universitari 2021-2022, elaborat per la Conselleria de Sanitat Universal i Salut 
Pública, que ha estat distribuït als centres per treballar en la planificació de la 
docència i l’organització dels grups en aquest nou context que serà l’inici del 
pròxim curs. Un inici de curs en què caldrà que es complisquen les previsions 
positives del govern valencià en relació a l’evolució de la pandèmia. 

Destaca que, gràcies a l’esforç i a la responsabilitat de tota la comunitat 
universitària, hem pogut finalitzar el present curs sense incidències notables i els 
exàmens de segon quadrimestre i segones convocatòries s’han realitzat amb 
total normalitat. 
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També ha tingut lloc, de nou a les universitats, l’EBAU, Avaluació de Batxillerat 
per a l’Accés a la Universitat. En alguns mitjans de comunicació, s’ha dit que en 
l’assignatura d’Història de la Filosofia s’han produït, enguany, resultats per sota 
de la mitjana habitual i, particularment el tribunal 14, amb seu a la nostra 
Universitat, presenta resultats per sota d’aquesta mitjana. La situació està 
sotmesa a la revisió del tribunal de la Comissió Gestora d’aquestes proves, que 
depèn de la Conselleria d’Universitats. Informarà del resultat en el proper Consell 
de Govern. 

Som conscients del que representa aquesta prova per a l’estudiantat que ha 
finalitzat el batxillerat o un cicle formatiu i vol continuar la seua formació cursant 
una titulació universitària que el forme i l’òbriga el futur professional que desitja. 
Per això, la rectora indica que s’ha dirigit personalment a les persones que han 
obtingut els millors resultats com a conjunt de la seua nota de batxillerat i la 
nota de l’EBAU. Va telefonar als estudiants que han obtingut els cinc millors 
resultats globals, amb la satisfacció de poder dir que quatre dels cinc volien 
cursar titulacions de la Universitat de València. En concret, dobles titulacions. I 
també s’ha dirigit personalment per carta, als cent estudiants que s’han examinat 
en la nostra Universitat i han obtingut les millors notes. 

Dóna l’enhorabona al catedràtic de Dret del Treball, professor Carlos Alfonso 
Mellado, que va rebre, al Paranimf de la Universitat,  de mans de les autoritats 
del Ministeri de Justícia, l’encomanda de la Creu de Sant Raimon de Penyafort, i 
a la catedràtica d’Ètica, professora Adela Cortina, que ha rebut el guardó de 
l’Associació EJECON, per la seua trajectòria acadèmica. 

Igualment, l’enhorabona als estudiants: Paula Iglesias Campo, graduada en 
Psicologia; Néstor Bádenas Constantino, graduat en Filosofia; Sergio Sancho 
Portolés, graduat en Enginyeria Multimèdia i Alicia Rebeca Carrera Vizcaíno, 
graduada en Dret. Els quatre van rebre el divendres, 11 de juny, el premi 
Capitania General per ser els millors expedients dels egressats 2020 de la 
Universitat de València, de les branques de ciències de la salut, arts i humanitats, 
ciències i arquitectura i enginyeria i ciències socials, respectivament. Enhorabona 
i la nostra satisfacció per formar persones tan brillants. 

Comunica que el passat dia 23 de juny va prendre possessió el nou rector de la 
Universitat Politècnica de València, a qui va felicitar el dia de la seua elecció i a 
qui va acompanyar en aquest acte solemne. En la cerimònia, el president de la 
Generalitat, es va referir a la vacunació de l’estudiantat i al pla de finançament, 
però no disposem de més informació addicional. 

Dues setmanes abans, la rectora ja s’havia adreçat tant a la Conselleria de Sanitat 
com a la Conselleria d’Universitats. 
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A la primera li havia demanat una clarificació dels processos de vacunació dels 
nostres estudiants Erasmus, una vegada es va anunciar que l’estudiantat de 
secundària i batxillerat seran vacunats en setembre. 

A la Conselleria d’Universitats li va demanar que definira clarament l’horitzó 
temporal d’un conjunt de polítiques que són claus per planificar el nostre futur 
més immediat. En concret: 

. Pla de finançament del Sistema Universitari Públic Valencià, atès que la 
Generalitat iniciarà les tasques de planificació del seu pressupost en setembre i 
el cicle pressupostari universitari ha de planificar-se abans del mes de desembre. 
Opina que no es pot continuar, com sempre, en la incertesa i en les modificacions 
en procés parlamentari.  

. Conveni col·lectiu: li trasllada també al president que no es pot continuar en 
un escenari en què fa ja dos anys que van signar un conveni tant les universitats 
com les organitzacions sindicals i que la Generalitat, escudant-se en la falta 
d’autorització ministerial, no ha signat allò que va acordar. És important que es 
clarifique la situació amb el govern de l’Estat, si així ho necessiten. Perquè el que 
s’acordà és un increment retributiu significatiu del professorat associat, però 
també crear noves figures contractuals que permeten un horitzó de planificació 
i unes dignes condicions salarials i laborals.  

. Finalment, una clarificació sobre la política retributiva del PDI, pel que fa al 
decret de retribucions.  

En eixe sentit, aquesta setmana s’han reunit els equips econòmics de les  
universitats públiques per continuar treballant, encara que sense informació, 
sobre el model de finançament, per estar preparades i preparats per a quan la 
Generalitat ens remeta algun document de treball sobre el model de finançament, 
en relació al qual ha fet declaracions a la premsa, però que no ha traslladat a les 
universitats. 

En definitiva, es continua treballant amb un conjunt d’incerteses per planificar el 
pròxim curs. No és res nou. Continuem reinvindicant a la Generalitat la necessitat 
de reduir les incerteses en aquella part que, com a govern, els correspon, mentre 
nosaltres continuem treballant, entre totes i tots, d’una manera responsable, en 
la planificació de les activitats d’un servei públic universitari com és la Universitat 
de València.  

D’altra part, la rectora vol manifestar el condol dels membres del Consell, pel 
traspàs d’Ana Aroca Mengual, tècnica superior de gestió, qui va estar al front de 
la gestió acadèmica de l’antiga Facultat de Ciències Econòmiques i l’actual 
Facultat d’Economia. 
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Per últim, recorda que el proper divendres, 2 de juliol, la Xarxa Vives 
d’Universitats, lliurarà, a proposta d’aquesta Universitat, la seua Medalla d’Honor 
al nostre benvolgut ex-rector de la Universitat de València, Ramón Lapiedra 
Civera. 

S’obre un torn d’intervencions. 

La presidenta del Comitè d’Empresa, Lara Manyes, pregunta, pel que fa a la 
vacunació si s’han contemplat als PIF i els predoctorals que es van d’estada i 
també a la resta de professorat que li demanen vacunació quan ix fora. 

D’altra banda i en vistes al futur curs i el que queda d’aquest, demana que no 
s’invite a cap tipus d’acte a representants del govern, perquè no li sembla 
adequat el tracte que hem rebut, respecte del tema de les reivindicacions 
laborals. 

La rectora contesta, pel que fa al procés de vacunació, que ahir el compromís 
era vacunar als estudiants Erasmus que se’n van a l’estranger, però no hi ha 
problema en fer la consulta respecte a la resta de personal investigador i 
professorat. Respecte de les reivindicacions laborals i el tractament rebut, tots 
estem dolguts, es continuara reivindicant i es farà el que siga necessari per 
solucionar la situació. 

 

Punt 3. Aprovació, si escau, de planificació de la docència de les titulacions 
oficials de la UV en el curs 2021-2022. 

La vicerectora d’Estudis i Política Lingüística presenta l’assumpte i fa referència 
a la documentació que hi ha en l’Aula Virtual de la Universitat de València. Indica 
que el fonament de la proposta se sustenta en el Protocol d’actuació per al curs 
universitari 2021/22, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública que 
compta amb el vistiplau de la Direcció General d’Universitats. 

 El document planteja una planificació de la docència amb criteris de màxima 
presencialitat. acompanyada de les mesures sanitàries de prevenció adients que 
garantisquen en tot moment la salut de les persones. No obstant això, preveu 
que, cas que l’evolució epidemiològica aconsellara en algun moment activar un 
model docent híbrid flexible, s’apliquen les addendes Covid-19 que s’han 
incorporat a les guies docents, previ acord del Consell de Govern. 

També s’indica que tot el professorat s’acollirà al programa de tutories virtuals 
regulat per l’ACGUV 200/2011, i que el 50% restant s’atendrà de forma 
presencial, si bé es pot fer ús de la videoconferència síncrona com una opció 
vàlida per a atendre-les. 

Per últim, el document inclou un apartat amb consideracions per al professorat 
especialment sensible, basat en el procediment d’actuació del Servei de 
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Prevenció i Medi Ambient (SPMA) en la seua versió actualitzada. S’indica que la 
dedicació docent per tutorització de PE, TFG i TFM de les persones que siguen 
considerades especialment sensibles podrà superar el límit del 50% de la seua 
docència, i que aquest professorat podrà realitzar el 100% de les seues tutories 
de forma virtual.  

Afegeix que no és un document exhaustiu, i anirà acompanyat d’altres que 
s’aniran desenvolupant i publicant.  

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 3 abstencions. Per tant, es pren 
l’acord següent: 

ACGUV 167/2021. “Aprovar la planificació de la 
docència de les titulacions oficials de la Universitat de 
València en el curs 2021-2022”, que s’adjunta com a 
annex. Annex I. 

 

Punt 4. Concessió, si escau, de comissions de serveis 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. Planteja dues sol·licituds de comissions de serveis, una de les quals, és 
una pròrroga. Les dues compten amb l’informe favorable dels corresponents 
departaments i de la Comissió de Professorat.  

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

Se sotmet a votació la proposta. El resultat de la votació telemàtica i presencial 
és el següent: 43 vots a favor, cap en contra i 1 abstencions. 

Per tant, es prenen els acords següents: 

 

ACGUV 168/2021. “Concedir comissió de serveis al 
professor D. Jorge Garcés Ferrer, adscrit al departament 
de Treball Social i Serveis Socials de la Universitat de 
València, per a prestar els seus serveis com a conseller 
d’educació a l’OCDE/UNESCO, durant el curs acadèmic 
2021-2022”. 

 

ACGUV 169/2021. “Concedir comissió de serveis al 
professor D. Enrique Ribeiro Soriano, adscrit al 
departament de Direcció d’Empreses Juan José Renau 
Piqueras, de la Universitat de València, per a prestar els 
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seus serveis a la Universitat d’Alcalà d’Henares, durant 
el curs acadèmic 2021-2022”. 

 

Punt 5. Adscripció, si escau, de la transformació de places per a la promoció del 
professorat durant el curs 2021-2022 (sol·licituds de promoció a CU) 

El vicerector d’Ordenació Acadèmica i Professorat presenta l’assumpte i fa 
referència a la documentació que hi ha en l’Aula Virtual de la Universitat de 
València. Es tracta de la promoció de cinc càtedres d’universitat, que es va 
aprovar en el darrer Consell de Govern. S’hi va obrir un període extraordinari de 
sol·licituds. De les set peticions que consten a la documentació, es proposen les 
cinc primeres, ordenades per data d’acreditació, d’acord amb els criteris de 
promoció aprovats. 

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 4 abstencions. Per tant, es pren 
l’acord següent: 

ACGUV 170/2021. “Adscriure la transformació de places 
per a la promoció de cinc càtedres d’universitat durant el 
curs acadèmic 2021-2022”, d’acord amb la llista de 
sol·licituds que s’adjunta com a annex. Annex II. 

 

Punt 6. Aprovació, si escau, de la convocatòria, 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. Es tracta de places de l’oferta pública d’ocupació 2021, que en 
l’anterior consell de govern es van reassignar per afavorir la promoció del 
professorat ajudant doctor que finalitza contracte en agost de 2023. 
Concretament, són 6 places de professorat contractat doctor, 2 de titular 
d’universitat i, a més, les 5 de catedràtic/a d’universitat que s’han transformat 
en el punt anterior. Totes elles estan 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: 40 vots a favor, cap en contra i 4 abstencions. Per tant, es pren 
l’acord següent: 
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ACGUV 171/2021. “Aprovar la convocatòria i informar 
favorablement sobre els perfils i tribunals de les places de 
professorat contractat doctor, titular d’universitat i 
catedràtic/a d’universitat per a la promoció del 
professorat durant el curs 2021-2022,  que s’adjunten com 
a annex. Annex III. 

 

Punt 7. Aprovació, si escau, de convocatòria, perfil i tribunal d’una plaça de 
professorat TU per a l’estabilització del 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. Es tracta d’una plaça de professorat titular d’universitat que ja es va 
adscriure a l’àrea de Bioquímica i Biologia Molecular. Ara es proposa l’aprovació 
de la convocatòria, perfil i tribunal, informada favorablement per la Comissió de 
Professorat. 

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

Se sotmet a votació la proposta. El resultat de la votació telemàtica i presencial 
és el següent: 42 vots a favor, cap en contra i 2 abstencions. Per tant, es pren 
l’acord següent: 

 

ACGUV 172/2021. “Aprovar la  convocatòria d’una plaça 
de professorat titular d’universitat per a l’estabilització 
del personal investigador del Programa Ramon i Cajal 
amb el certificat I3, i informar favorablement sobre el seu 
perfil i tribunal”, que s’adjunta com a annex. Annex IV. 

 

Punt 8. Convocatòria, si escau, de la dotació a àrees de coneixement de places 
de professorat contractat doctor i professorat Tu dins del programa 
d’estabilització de professorat associat per al curs 2021-2022. 

El vicerector d’Ordenació Acadèmica i Professorat presenta l’assumpte i fa 
referència a la documentació que hi ha en l’Aula Virtual de la Universitat de 
València. Afegeix que les propostes estan informades favorablement per la 
Comissió de Professorat.  S’hi va obrir un període de sol·licituds per a professorat 
associat que compleix els requisits del programa d’estabilització, es van ordenar 
pel criteri de l’OCA, coberta per professorat associat i el resultat és el que es 
presenta avui. Es planteja que les places siguen cobertes per a l’inici del segon 
quadrimestre del proper curs.  

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

 

ACGUV 173/2021. “Aprovar la convocatòria de la 
dotació a àrees de coneixement de places de professorat 
contractat doctor i de professorat titular d’universitat 
dins del programa d’estabilització de professorat 
associat, per al curs acadèmic 2021-2022”, d’acord amb 
el llistat que s’adjunta com a annex. Annex V. 

 

Punt 9. Aprovació, si escau, de la determinació de places de professorat 
contractat doctor i professorat TU vacants, adscrites a àrees de coneixement 
que presenten situacions greus de plantilla, que es convocaran a concurs, en 
execució de l’oferta pública d’ocupació 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 la proposta té informe favorable de la Comissió de 
Professorat. Hi havia una previsió en l’oferta pública d’ocupació de 2021 de set 
places de professorat contractat doctor i 2 places de titular d’universitat per a 
traure a concurs en àrees amb necessitats estructurals de plantilla. S’ha analitzat 
la situació de les diferents àrees de coneixement amb vacants i que presenten 
dèficit estructural, envelliment, falta de professorat funcionari i elevada 
temporalitat. Es planteja que les vacant siguen cobertes per a l’inici del segon 
quadrimestre del proper curs. 

De tota la llista que es presenta, es demana que ixquen a concurs les places de 
les cinc primeres àrees i de la resta (3), es proposa que ixquen a concurs pel 
criteri d’envelliment. 

Per tal de possibilitat l’oferta, es proposa la transformació de les places 
núm.1077 i 916, de professorat contractat doctor i adscriure la núm. 916 a la 
Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació. 

La rectora indica que el que cal, és l’eliminació de la taxa de reposició. Opina que 
és una contradicció que es mantinga aquesta taxa i que es planteje en la LOSU 
una reducció de temporalitat de plantilla, al mateix temps. 

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 3 abstencions. Per tant, es pren 
l’acord següent: 
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ACGUV 174/2021. “ Aprovar la determinació de places 
de professorat contractat doctor i professorat TU vacants, 
adscrites a àrees de coneixement, que presenten 
situacions greus de plantilla, que es convocaran a concurs, 
en execució de l’oferta pública d’ocupació 2021. Per a 
possibilitat aquesta oferta,  s’aprova la transformació de 
les places vacants, núm. 1077 (adscrita a la Facultat de 
Fisioteràpia) i núm. 916 (adscrita a la Facultat de 
Filologia, Traducció i Comunicació), en places de 
professorat contractat doctor, en compliment dels criteris 
per a la dotació de places vacants”. 

 
Punt 10. Aprovació, si escau, de la proposta de transformació en plaça de 
professorat ajudant doctor de vacant (TU), generada amb posterioritat al Consell 
de Govern de l’1 de juny. 

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 és conseqüència de una situació sobrevinguda. 
En aquest cas, es tracta d’una excedència forçosa que genera una vacant i es 
proposa que una titularitat d’universitat es transforme en una plaça d’ajudant 
doctor. La Comissió de Professorat ho ha informat favorablement. 

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

Se sotmet a votació la proposta. El resultat de la votació telemàtica i presencial 
és el següent: 42 vots a favor, cap en contra i 2 abstencions. Per tant, es pren 
l’acord següent: 

 

ACGUV 175/2021. “Aprovar que la plaça vacant, núm 
6955, de professorat titular d’universitat, adscrita a 
l’àrea de d’Història i Institucions Econòmiques, de la 
Facultat d’Economia, generada amb posterioritat al 
Consell de Govern d’1 de juny de 2021, es transforme en 
plaça de professorat ajudant doctor”. 

 
Punt 11. Informe sobre el Pla d’Ordenació Docent del curs 2020-2021. 

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 la Comissió de Professorat ho ha informat favorablement per 
unanimitat. El que es fa és revisar els desequilibris que es presenten entre la 
dedicació docent teòrica de cada professor/a, i la dedicació que apareix 
assignada en POD. L’informe recull les dades de finals de maig de 2021, amb 
4.731 registres de professorat, dels quals, deixant fora al professorat 
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assistencial de Ciències de la Salut, s’han analitzat 4.117 situacions del 
professorat. 

 
 
S’analitza en primer lloc el professorat associat no assistencial, amb la conclusió 
que les situacions d’excés de POD són poc significatives (un 3%) i es justifiquen 
per canvis de dedicació sobrevingudes o contractes inferiors al curs que suposen 
dificultats per ajustar plenament la docència a la dedicació. 

Respecte al professorat amb dedicació completa, el 6% presenta un POD superior 
a la dedicació teòrica. La majoria de casos corresponen a professorat que no 
utilitza plenament les seues reduccions docents. Pel que fa al professorat que té 
una docència inferior a la dedicació teòrica, en gran part, correspon a àrees que 
tenen superàvit de recursos docents per a complir la seua docència, així com a 
períodes de baixa. Per tant, aquestes situacions no són problemàtiques. 

En definitiva, la Comissió de Professorat proposa un informe global positiu del 
POD del curs 2020-2021. 

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

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

 
ACGUV 176/2021. “Fer seu l’informe global positiu del 
Pla d’Ordenació Docent del curs 2020-2021, realitzat per 
la Comissió de Professorat del 23-6-20201 amb les 
precisions, justificacions i recomanacions hi incloses”, 
que s’adjunta com annex. Annex VI. 

 

Punt 12. Aprovació, si escau, de propostes de renovació i noves contractacions 
de professorat emèrit. 

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, tant les propostes de renovació com les noves 
contractacions, han sigut informades favorablement per la Comissió de 
Professorat i compleixen els requisits necessaris.  

S’obre un torn d’intervencions.  

La degana de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació avala les noves 
sol·licituds que presenta el centre i assenyala que els professors Jaime Siles i 
Vicent Simbor són molt volguts. Demana el vot favorable.  

Se sotmeten a votació secreta les propostes que obtenen els resultats següents:  
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Renovació contracte: 

. Ascaso Gimilio, Juan Fco. Dept. Medicina. 40 vots a favor. 

. Cabrer Borrás, Bernardino. Dept. Anàlisi Econòmica. 38 vots a favor. 

. Carbonell Ramón, Félix. Dept. Medicina. 39 vots a favor. 

. Ferrando Francés, Antoni. Dept. Filologia Catalana. 39 vots a favor. 

. Gómez Mompart, Josep Lluis. Dept. Teoria dels Llenguatges i CC.Comunicació. 
39 vots a favor. 

. Iradi Casal, Antoni. Dept Fisiologia.  40 vots a favor. 

. Marquina Vila, Antonio. Dept. Matemàtiques. 41 vots a favor. 

. Montesinos Julve, Vicente. Dept. Comptabilitat. 38 vots a favor. 

. Oset Bàguena, Eulogio. Dept. Física Teòrica. 39 vots a favor. 

. Puig Espinosa, Luis. Dept. Didàctica Matemàtica. 39 vots a favor. 

. Valls Montes, Rafael Ramón. Dept. Didàctica de les Ciències Experimentals i 
Socials. 38 vots a favor. 

. Vicente Pedrós, Eduardo. Dept. Microbiologia i Ecologia. 38 vots a favor. 

En blanc: 3 vots. 

 

Noves contractacions: 

. Aliño Pellicer, Salvador Fco. Dept. Farmacologia. 38 vots a favor. 

. Barreno Rodríguez, Eva. Dept. Botànica i Geologia. 39 vots a favor. 

. Castell Ripoll, José Vicente. Dept. Bioquímica i Biologia Molecular. 37 vots a 
favor. 

. Cerdá Nicolás, José Manuel. Dept. Patologia. 38 vots a favor. 

. Martínez Serrano, José A. Dept. Estructura Econòmica. 36 vots a favor. 

. Mas Ivars, Matilde. Dept, Anàlisi Econòmica. 38 vots a favor. 

. Mayordomo Pérez, Alejandro. Dept. Educ. Comparada i H. Educació. 38 vots a 
favor.  

. Mir Gisbert, Desamparados. Dept. Medicina. 39 vots a favor. 

. Reig Martínez Ernest. Dept. Estructura Econòmica. 37 vots a favor.  

. Ruiz Torres, Pedro. Dept. Història Moderna i Contemporània. 38 vots a favor 

. Siles Ruiz, Jaime. Dept. Filologia Clàssica. 38 vots a favor.  

. Simbor Roig, Vicent. Dept. Filologia Catalana. 38 vots a favor.  
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. Vera Sempere, Francisco José. Dept. Patologia. 38 vots a favor.  

. Vidal-Abarca Gámez, Eduardo. Dept. Psicologia Evolutiva i de l’Educació. 38 vots 
a favor. 

En blanc: 5 vots  

Per tant, es pren l’acord següent: 

ACGUV 177/2021. “1. Aprovar la renovació de la 
contractació del professorat emèrit següent: 
 

PROFESSORAT DEPARTAMENT 
Ascaso Gimilio, Juan Fco. Medicina 
Cabrer Borrás, Bernardino Anàlisi Econòmica 
Carbonell Ramón, Félix  Medicina 
Fernando Francés, Antoni Filologia Catalana 
Gómez Mompart, Josep Lluis Teoria dels Llenguatges i C. 

Comunicació 
Iradi Casal, Antonio Fisiologia 
Marquina Vila,  Matemàtiques 
Montesinos Julve, Vicente Comptabilitat 
Oset Báguena, Eulogio Física Teòrica 
Puig Espinosa, Luis  Didàctica de la Matemàtica 
Valls Montes, Rafael Ramón Didàctica CC. Experimentals i 

Socials 
Vicente Pedrós, Eduardo  Microbiologia I Ecologia 

 
2. Aprovar les noves contractacions de professorat emèrit següent: 
 

PROFESSORAT DEPARTAMENT 
Aliño Pellicer, Salvador Fco. Farmacologia 
Barreno Rodríguez, Eva Botànica i Geologia 
Castell Ripoll, José Vicente Bioquímica i Biologia Molecular 
Cerdá Nicolás, José Manuel Patologia 
Martínez Serrano, José A. Estructura Econòmica 
Mas Ivars, Matilde Anàlisi Econòmica 
Mayordomo Pérez, Alejandro Educació Comparada i Història 

Educació. 
Mir Gisbert, Desamparados Medicina 
Reig Martínez, Ernest Estructura Econòmica 
Ruiz Torres, Pedro Història Moderna i Contemporània 
Siles Ruiz, Jaime Filologia Clàssica 
Simbor Roig, Vicent Filologia Catalana 
Vera Sempere, Francisco José Patologia 
Vidal-Abarca Gámez, Eduardo Psicologia Evolutiva i de 

l’Educació.” 
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Punt 13. Aprovació, si escau, de propostes de nomenament de professorat 
honorari. 

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 de la Comissió de 
Professorat.   

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

Se sotmeten a votació secreta les propostes que obtenen els resultats següents:  

. Boix Reig, Francisco Javier. Dept. Dret Penal. 41 vots a favor. 

. López Baeza, Ernesto. Dept. Física de la Terra i Termodinàmica. 42 vots a favor. 

. Monzón Campos, José Luis. Dept. Economia Aplicada. 39 vots a favor. 

. Perales Marín, Alfredo José. Dept. Pediatria, Obstetrícia i Ginecologia. 40 vots a 
favor. 

. Querol Fuentes, Felipe. Dept. Fisioteràpia. 40 vots a favor. 

. Raposo Fernández, Berta. Dept. Filologia Anglesa i Alemanya. 41 vots a favor.  

. Rodrigo Lizondo, Mateu. Dept. H. Medieval i CC. I Tècniques Historiogràfiques. 
40 vots a favor.  

. Romero González, Juan. Dept. Geografia. 39 vots a favor.  

. Vilches Peña, Amparo. Dept. Didàctica CC. Experimantals i Socials. 41 vots a 
favor. 

En blanc: 2 vots  

Per tant, es pren l’acord següent: 

 
ACGUV 178/2021. “ Aprovar el nomenament del 
professorat honorari següent: 
 

PROFESSORAT DEPARTAMENT 
Boix Reig, Francisco Javier Dret Penal 
López Baeza, Ernesto Física de la Terra i Termodinàmica 
Monzón Campos, José Luis Economia Aplicada 
Perales Marín, Alfredo José Pediatria, Obstetricia i Ginecologia 
Querol Fuentes, Felipe Fisioteràpia 
Raposo Fernández, Berta Filologia Anglesa i Alemanya 
Rodrigo Lizondo, Mateu Història Medieval i Tècniques 

Historiogràfiques 
Romero González, Juan  Geografia 
Vilches Peña, Amparo Didàctica CC. Experimentals i 

Socials” 
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Punt 14. Aprovació, si escau, de proposta d’assignació de complement 
autonòmic 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. Les sol·licituds han estat revisades pel Servei de Recursos Humans PDI. 
Proposa aprovar la proposta de complement autonòmic. Tota la documentació 
s’ha de trametre a l’AVAP i posteriorment al Consell Social. 

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

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

 

ACGUV 179/2021.  
“1. Aprovar la proposta d’assignació de complement 
autonòmic per a l’exercici 2021, referida al professorat 
relacionat a l’Annex I. 
 
2. Trametre a l’AVAP les relacions de professorat que 
han demanat retribució addicional pel concepte de 
l’article 24 (Mobilitat), d’acord amb els annexos II i III 
adjunts. 
 
 Annex II. Conté la relació de professorat i estades que 
arriben a 180 dies amb estades iguals o superiors a 15 
dies, i que es gaudiren en el període comprès entre l’1 de 
gener de 2014 i el 31 de desembre de 2020, en universitats 
o altres centres docents o investigadors. 
 

Annex III. Conté la relació de professorat que no 
compleix els requisits per a apàreixer a l’Annex II. 

 
3. Trametre a l’AVAP les sol·licituds de les persones 
interessades juntament amb la documentació aportada 
per a la seua consideració.  
 
4. Delegar en el vicerector d’Ordenació Acadèmica i 
Professorat l’elaboració de la proposta d’acord de 
retribucions addicionals per al professorat que presente 
sol·licitud per a l’exercici 2021, d’ara endavant, en 
aplicació de la base cinquena de la convocatòria, 
aprovada per Resolució del Rectorat de la Universitat de 
València de 9 de març de 2021.” Annex VII. 
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Punt 15.  Aprovació, si escau, del Protocol de la UV per a l’actuació i resposta 
davant l’assetjament sexual per raó de sexe i altres assetjaments discriminatoris. 

La vicerectora d’Igualtat, Diversitat i Sostenibilitat presenta l’assumpte i fa 
referència a la documentació que hi ha en l’Aula Virtual de la Universitat de 
València. Indica que la proposta és fruït de dos anys de treball, per tal 
d’actualitzar i implementar la que hi havia. Ha estat debatuda per estudiants, 
víctimes, Comissió de Polítiques d’Igualtat, Comissió de Diversitat i degans i 
deganes de centres. Probablement aquest, no és el Protocol que tots desitgem, 
però respon a la voluntat i sentir de la Universitat de València perquè l’objectiu 
de tothom és que no hi haja discriminació. La proposta podrà ser revisada en dos 
anys. Destaca que recull tot tipus d’assetjament discriminatori que es pot donar 
a les aules, però no l’assetjament laboral. S’ha modificat l’àmbit subjectiu, de 
l’estudiantat i de la mobilitat de l’estudiantat. També s’ha regulat més 
profundament la relació entre Empresa-Universitat de València-Fundació i la 
finestreta única. Igualment, s’ha regulat el procediment informal i la possibilitat 
de demanar l’obertura d’expedient disciplinari i es contemplen les denuncies 
falses i represàlies. 

Finalment, agraeix el treball i col·laboració d’estudiants, associacions 
d’estudiants, comissions implicades i, especialment, a tots els sindicats, per les 
aportacions de millora,  al gerent que li ha donat una visió global i altura 
institucional i a la rectora per la seua sensibilitat en aquesta proposta.  

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

Se sotmet a votació la proposta. Per unanimitat dels membres (44 vots a favor), 
es pren l’acord següent: 

 
ACGUV 180/2021. “Aprovar el Protocol de la Universitat 
de València per a l’actuació i resposta davant 
l’assetjament sexual per raó de sexe i altres assetjaments 
discriminatoris”, els textos del qual en valencià i castellà 
s’adjunten com a annex. Annex VIII. 

 
Punt 16. Aprovació, si escau, d‘informe sobre l’expedient de declaració de bé 
d’interès cultural immaterial de “La paella valenciana, l’art d’unir i compartir. 

La vicerectora de Cultura i Esport presenta l’assumpte i fa referència a la 
documentació que hi ha en l’Aula Virtual de la Universitat de València. Indica que 
en el mes de maig arribà, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, la 
sol·licitud per a emetre informe sobre aquest expedient. L’emissió d’aquest 
s’emmarca en l’art. 7è de la llei 4/1998, de juny, del Patrimoni Cultural Valencià, 
ja que es tracta d’incoació d’expedient de BIC. Des del Vicerectorat de Cultura i 
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Esports i la Direcció del Patrimoni Cultura, el professor Besós va redirigir l’informe 
al degà de la Facultat de Ciències Socials, expert en aquest assumpte, que ha fet 
un informe molt ben raonat, on planteja les seues consideracions sobre la 
proposta i, també des del punt de vista econòmic y la seua aplicació del BIC. 
L’informe és favorable.  

S’obre un torn d’intervencions.  

El degà de la Facultat de Ciències Socials afegeix que el seu plantejament té un 
toc crític, ja que en aquest cas, la proposta no comporta un risc d’extinció, però 
l’informe és favorable, igual que ho haguera fet respecte del BIC ja declarat, de 
la dieta mediterrània. 

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 4 abstencions. Per tant, es pren 
l’acord següent: 

ACGUV 181/2021. “Aprovar l’informe sobre la proposta 
de declaració de bé d’interès cultural immaterial de “la 
paella valenciana, l’art d’unir i compartir”, que s’adjunta 
com a annex. Annex IX.      
      

 
Punt 17. Autorització, si escau, per a la signatura de convenis de col·laboració. 

La vicerectora de Cultura i Esport presenta un conveni amb la Generalitat 
Valenciana per a desenvolupar activitats de difusió i transmissió de la cultura i 
també fomenta les ajudes directes a les universitats públiques valencianes, amb 
una quantia de 152.000 euros. Entre les activitats, destaca la d’impulsar i 
difondre el nostre patrimoni, amb una exposició permanent en un museu de la 
Educació, en la Facultat de Magisteri. 

A continuació la vicerectora d’Estudis i Política Lingüística presenta dos convenis. 
Un amb Acció Cultural del País Valencià. És una renovació del que ja es va signar 
en 2016, i compta amb l’informe favorable dels serveis jurídics.  

L’altre és un conveni amb la Generalitat Valenciana, a través de la Conselleria de 
Sanitat Universal i Salut Pública i el Consorci del Hospital General de València per 
a la realització de pràctiques docents de titulacions de Ciències de la Salut. Es 
renova el que estava subscrit des de 1997. Aquesta proposta s’està treballant 
des de  maig de 2020, amb la col·laboració de deganes i degans de ciències de 
la salut, i compta amb l’informe favorable dels serveis jurídics. A més de regular 
les pràctiques, regula aspectes de personal, de professorat associat de ciències 
de la salut i de places vinculades, que és el que ha retardat més la seua gestió, 
ja que les places vinculades tenen repercussions econòmiques. Diu que la 
proposta que es presenta compta amb el vistiplau de la Generalitat, però demana 
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a aquest Consell de Govern que, si hi haguera alguna modificació posterior, es 
poguera procedir a la seua signatura amb la comunicació dels canvis realitzats. 

El vicerector d’Internacionalització i Cooperació presenta la renovació de cinc 
convenis marc amb les Universitats següents:  Externado de Colómbia, Nacional 
Mar del Plata (Argentina), Militar de Nueva Granada (Colómbia), Tecmilenio 
(Mèxic) i la Fundació Mujeres por África, i recorda que porta al consell de govern 
solament els convenis que continuen actius. Fa referència a la documentació que 
hi ha en l’Aula Virtual de la Universitat de València.  

Seguidament, la vicerectora d’Igualtat, Diversitat i Sostenibilitat presenta dos 
convenis, un amb la Vicepresidència d’Igualtat, que funciona des del 2017, i altre 
amb la Fundació Dret i Discapacitat, des de la perspectiva jurídica. Demana 
l’aprovació dels dos.  

El gerent presenta el conveni amb el Banc de Santander. Recull 14 programes 
separats en 4 eixos. Té una durada de 18 mesos, des de juliol de 2021 fins a 
desembre de 2022, amb una contribució e 1,350.000 euros. Si es produeix la 
pròrroga en els anys 2023 i 2024, l’aportació anual serà de 850.000 euros. 

La vicerectora d’Ocupació i Programes Formatius presenta dos convenis que 
compten amb informe favorable dels serveis jurídics. Un, és un conveni específic 
amb la Fundació ONCE i l’Associació Inserta Empleo. La Fundació col·labora amb 
una aportació de 25.150,40 euros per a fomentar iniciatives d’emprendiment 
entre col·lectius amb discapacitats; l’altre conveni és amb Gerència de Atención 
Integrada de Albacete, per a la realització de pràctiques acadèmiques externes. 

Finalment, la vicerectora d’Innovació i Transferència presenta cinc convenis: 

1. Amb l’Agència Valenciana d’Innovació, l’objecte del qual és la gestió 
d’ajudes directes a través de línies nominatives, amb la finalitat de 
convertir el coneixement en innovació aprofitable per a les empreses. La 
durada és d’un any amb un finançament de 250.000 euros. 

2. Amb la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i 
Treball, l’objecte del qual és establir bases d’activitats formatives i 
culturals, d’investigació i d’estudis universitaris de la Càtedra de Treball 
Autònom, durant el 2021, prorrogable. Implica obligacions econòmiques 
de 30.000 euros. 

3. Amb la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, l’objecte 
del qual és la creació de la Càtedra per a la Cultura de la Mediació. Té una 
durada d’un any, prorrogable, amb una subvenció de 30.000 euros. 

4. Amb la Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic, l’objecte del qual és 
establir bases per a la creació de la Càtedra de Tributació Autonòmica, per 
a una durada d’un any, prorrogable. Implica obligacions econòmiques, una 
subvenció de 30.000 euros. 
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5. Amb la Conselleria d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, l’objecte del 
qual és instrumentalització de la subvenció nominativa establerta en la llei 
de pressupostos de la Generalitat Valenciana per al funcionament de la 
càtedra d’Habitatge i Dret a la Ciutat, d’un any de durada i una subvenció 
de 35.000 euros. 

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

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

 

ACGUV 182/2021. “Aprovar, per a la seua subscripció, el 
conveni de col·laboració entre la Generalitat Valenciana, 
a través de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport i 
la Universitat de València (Estudi General), per al 
desenvolupament d’activitats  de difusió i transmissió de 
la cultura”, el text del qual s’adjunta com a annex. Annex 
X. 
 
ACGUV 183/2021. “Aprovar, per a la seua subscripció, el 
conveni de col·laboració entre la Universitat de València 
(Estudi General) i Acció Cultural del País Valencià”, el 
text del qual s’adjunta com a annex. Annex XI. 
 
ACGUV 184/2021. “Aprovar, per a la seua subscripció, el 
conveni de col·laboració entre la Generalitat Valenciana, 
a través de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut 
Pública, el Consorci Hospital General Universitari de 
València i la Universitat de València (Estudi General), 
per a la realització de pràctiques docents de titulacions de 
Ciències de la Salut”, el text del qual s’adjunta com a 
annex. Annex XII. 

          

ACGUV 185/2021. “Aprovar, per a la seua subscripció, el 
conveni de col·laboració entre la Universidad Externado 
de Colombia i la Universitat de València (Estudi 
General)”, el text del qual s’adjunta com a annex. Annex 
XIII. 
 
ACGUV 186/2021. “Aprovar, per a la seua subscripció, el 
conveni de col·laboració entre la Universidad Nacional de 
Mar del Plata (Argentina) i la Universitat de València 
(Estudi General)”, el text del qual s’adjunta com a annex. 
Annex XIV. 
 
ACGUV 187/2021. “Aprovar, per a la seua subscripció, el 
conveni de col·laboració entre la Universidad Militar 
Nueva Granada (Colómbia) i la Universitat de València 
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(Estudi General)”, el text del qual s’adjunta com a annex. 
Annex XV. 
 
ACGUV 188/2021. “Aprovar, per a la seua subscripció, el 
conveni de col·laboració entre la Universitat de València. 
Estudi General i Enseñanza e Investigación Superior A.C. 
la (Universidad Tecmilenio) de Mèxic”, el text del qual 
s’adjunta com a annex.  Annex XVI. 
 
ACGUV 189/2021. “Aprovar, per a la seua subscripció,  
l’acord marc de col·laboració entre la Universitat de 
València (Estudi General) i la Fundación Mujeres por 
África”, el text del qual s’adjunta com a annex. Annex 
XVII. 
 
ACGUV 190/2021. “Aprovar, per a la seua subscripció,  
el conveni de col·laboració entre la Generalitat 
Valenciana, a través de la Vicepresidència, la Conselleria 
d’Igualtat i Polítiques Inclusives i la Universitat de 
València (Estudi General), per al foment d’activitats en 
matèria d’igualtat en la diversitat, per a l’exercici 2021”, 
els textos del qual en valencià i castellà s’adjunten com a 
annex. Annex XVIII. 
 
ACGUV 191/2021. “Aprovar, per a la seua subscripció,  
el protocol general de col·laboració entre la Universitat de 
València (Estudi General) i la Fundación Derecho i 
Discapacidad”, el text del qual s’adjunta com a annex. 
Annex XIX. 
 
ACGUV 192/2021. “Aprovar, per a la seua subscripció,  
el conveni de col·laboració entre la Universitat de 
València (Estudi General) i el Banc de Santander, S.A.”, 
el text del qual s’adjunta com a annex. Annex XX. 
 
ACGUV 193/2021. “Aprovar, per a la seua subscripció,  
el conveni específic de col·laboració entre la Universitat 
de València (Estudi General) i la Fundació ONCE i 
l’Associació INSERTA Empleo, per a la creació de l’Aula 
d’Emprenedoria per talent Emprén”, els textos del qual 
en valencià i castellà s’adjunten com a annex. Annex XXI. 
 
ACGUV 194/2021. “Aprovar, per a la seua subscripció,  
el conveni de col·laboració docent entre la Universitat de 
València (Estudi General) i la Gerencia de Atención 
Integrada de Albacete, per a la realització de pràctiques 
acadèmiques externes”, el text del qual s’adjunta com a 
annex. Annex XXII. 
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ACGUV 1952021. “Aprovar, per a la seua subscripció,  el 
conveni de col·laboració entre la Universitat de València 
(Estudi General) i l’Agència Valenciana de la Innovació, 
per al manteniment i desenvolupament d’una Unitat 
Científica d’Innovació Empresarial en l’Institut de Física 
Corpuscular de la UV”, el text del qual s’adjunta com a 
annex. Annex XXIII. 
 
ACGUV 196/2021. “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 Pública i la Universitat de València 
(Estudi General), per al desenvolupament de la càtedra 
institucional per a la Cultura de la Mediació”, el text del 
qual s’adjunta com a annex. Annex XXIV. 
 
ACGUV 197/2021. “Aprovar, per a la seua subscripció,  
l’acord de cooperació entre la Generalitat Valenciana, a 
través de la Vicepresidència segona i Conselleria 
d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica i la Universitat 
de València (Estudi General), per a la realització de les 
activitats de la càtedra d’Habitatge i Dret a la Ciutat, 
durant l’exercici 2021”, el text del qual s’adjunta com a 
annex. Annex XXV. 
 
ACGUV 198/2021. “Aprovar, per a la seua subscripció,  
l’acord de cooperació entre la Generalitat Valenciana, a 
través de la Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic i la 
Universitat de València (Estudi General), per a contribuir 
a la creació de la Càtedra de Tributació Autonòmica, 
durant l’exercici 2021”, el text del qual s’adjunta com a 
annex. Annex XXVI. 
 
ACGUV 199/2021. “Aprovar, per a la seua subscripció,  
l’acord de cooperació entre la Generalitat Valenciana, a 
través de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors 
Productius, Comerç i Treball i la Universitat de València 
(Estudi General), en la Càtedra de Treball Autònom i 
Economia Social per al desenvolupament d’accions de 
foment, difusió i estudi de la millora de la competitivitat 
del treball autònom a través del foment de les figures de 
l’empresa d’economia social, la realització d’informes 
sectorials sobre el treball autònom i foment de 
l’emprendiment individual i col·lectiu. Any 2021”, el text 
del qual s’adjunta com a annex. Annex XXVII. 

 
Punt 18. Aprovació, si escau, de contractes de llicències 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. Es tracta 
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de dos contractes. Un, amb l’empresa Darwin Bioprospecting Excellence, S.L., de 
titularitat 100% de la Universitat de València. L’autor és Manuel Porcar Miralles. 
El coneixement a transferir consisteix en un know-how, d’interès per a l’empresa. 
La durada del contracte és de 10 anys, d’àmbit mundial. Com a contraprestació, 
la Universitat rebrà 135 participacions socials i la transmissió d’aquestes va ser 
aprovada per la Junta de socis de l’empresa, valorada en 17.082 euros. 

L’altre contracte, és amb l’empresa Porous Materials in Action, S.L. i la 
Universidad de Granada. Els autors són Javier Castells i Carlos Martí Gastaldo. 
L’abast territorial és mundial i la durada de 20 anys. Com a contraprestació està 
obligada a pagar una participació del 5% de la capacitat social de l’empresa i un 
2% sobre la venda neta de productes, a més de pagaments anuals, si hi ha 
ingressos per la llicència. 

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: 43 vots a favor, cap en contra i 1 abstenció. Per tant, 
es prenen els acords següents: 

 

ACGUV 200/2021. “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 know-how 
“Conociminento avanzado en ecología microbiana y 
biología sintética; en control biológico de plagas mediante 
la bacteria Bacillus thuriengiensis; en el estudio desde el 
punto de vista ecológico de los microorganismos de las 
placas solares y otros ambientes artificiales”, que es va 
sol·licitar a l’Oficina Española de Patentes i Marcas, de la 
qual és titular la Universitat de València en un 100%, no 
són necessaris per a la defensa o millor protecció de 
l’interès públic. 
 
2. Aprovar la llicència d’explotació i ús de la know-how 
esmentada en el punt anterior i la signatura del contracte 
entre Darwin Bioprospecting Excellence, S.L i la 
Universitat de València. Estudi General”, el text del qual 
s’adjunta com a annex. Annex XXVIII. 
 
ACGUV 201/2021. “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 i know-
how “Materiales metal-orgánicos heterometálicos 
basadas en Ti(IV) y sus aplicaciones ”, que es va sol·licitar 
a l’Oficina Española de Patentes i Marcas, de la qual és 
titular la Universitat de València en un 66,665% i la 
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Universitat de Granada en un 33,335%, no són necessaris 
per a la defensa o millor protecció de l’interès públic. 
 
2. Aprovar la llicència d’ús i explotació exclusiva de la 
patent i know-how esmentada en el punt anterior i la 
signatura del contracte entre la Universidad de Granada,  
la Universitat de València. Estudi General i Porous 
Materials in Action, S.L”, el text del qual s’adjunta com 
a annex. Annex XXIX. 

 

Punt 19. Aprovació, si escau, de convenis de reconeixement i suport com a spin-
off de la Universitat de València.  

La vicerectora d’Innovació i Transferència presenta l’assumpte i fa referència a 
la documentació que hi ha en l’Aula Virtual de la Universitat de València. Indica 
que l’empresa Darwin Bioprospecting Excellence, S.L ha sol·licitat reconeixement 
com a spin-off. Aquesta empresa es va constituir en 2016 i està ubicada en el 
Parc Científic de la Universitat de València. Basa la seua activitat en la recerca i 
selecció de microorganismes d’utilitat per a l’oferta de serveis en la industria 
agroalimentària, farmacèutica, química i mediambiental. Se sol·licita la 
participació de la Universitat de València en el capital social de l’empresa. Les 
aportacions de la UV no són dineràries. L’horitzó temporal és de 3 anys i es pot 
concloure que es compleix la viabilitat econòmica i financera. 

D’altra part, l’empresa Porous Materials In Action. S.L. també ha sol·licitat el 
reconeixement com a spin-off de la Universitat de València. Basa la seua activitat 
en comercialitzar i desenvolupar materials porosos inorgànics d’aplicacions 
mediambientals. Es constituirà en setembre de 2021. La contraprestació ja s’ha 
descrit al punt anterior d’aquest consell i les aportacions no són dineràries. El 
Servei de Transferència i Innovació ha fet una valoració positiva. L’horitzó 
temporal de l’empresa és de 4 anys i té viabilitat econòmica i financera.  

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: 43 vots a favor, cap en contra i 1 abstenció. Per tant, 
es prenen els acords següents: 

 

ACGUV 202/2021. “Aprovar el reconeixement de la 
iniciativa empresarial DARWIN com a empresa de base 
tecnològica spin-off de la Universitat de València, amb 
una participació del 3’02% del capital social de l’empresa 
DARWIN BIOPROSPECTING EXCELLENCE i la 
signatura del conveni de suport institucional a la 
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mateixa”, d’acord amb el pacte de socis i el text del 
conveni que s’adjunten com a annex. Annex XXX. 
 
ACGUV 203/2021. “Aprovar el reconeixement de 
l’empresa POROUS MATERIALS IN ACTION, S.L. 
com a empresa  derivada de la investigació (spin-off) de 
la Universitat de València, amb una participació del 5% 
de les participacions socials de l’empresa i la signatura del 
conveni de suport institucional a la mateixa”, el text del 
qual i els estatuts s’adjunten com a annex. Annex XXXI. 

 

Punt 20. Aprovació, si escau, de l’Oferta Pública d’Ocupació de PAS per a l’any 
2021. 

El gerent presenta l’assumpte i fa referència a la documentació que hi ha en 
l’Aula Virtual de la Universitat de València. Indica que, en aplicació de la taxa de 
reposició per al personal d’administració i serveis, s’oferten 56 places en el torn 
lliure i 28 llocs de treball pel torn de promoció. Aquesta convocatòria es 
diferencia de les anteriors, ja que l’oferta s’aprovarà dins dels sis primers mesos 
de l’any i més del 50% de les places han de ser per oposició. Es reserven 6 places 
del torn lliure per a discapacitats i 3 en el torn de concurs-oposició. El termini de 
compliment d’aquesta oferta és de 3 anys. 

El desglossament de les 56 places és el següent: 

. Grup A1: 7 places per oposició i 3 per concurs-oposició. 

. Grup A2: 5 places per oposició i 4 per concurs-oposició 

. Grup C1: 8 places per oposició i 7 per concurs-oposició 

. Grup C2: 11 places per oposició i 11 per concurs-oposició. 

Pel fa a les 28 places del torn de promoció, el desglossament és el següent: 

. Grup A1: 7 places per oposició i 2 per concurs-oposició. 

. Grup A2: 6 places per oposició i 5 per concurs-oposició. 

. Grup C1: 4 places per oposició i 4 per concurs-oposició. 

Aquesta proposta compta amb l’informe favorable de les seccions sindicals 
CCOO, CSIC I UGT i l’abstenció de STEPV. 

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 3 abstencions.  
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ACGUV 204/2021. “Aprovar, l’Oferta Pública 
d’Ocupació del personal d’administració i serveis de la 
Universitat de València per a l’any 2021”, que s’adjunta 
com a annex. Annex XXXII. 

 

Punt 21. Presa de coneixement de declaracions d’emergència de diversos 
contractes durant l’estat d’alarma. 

El vicerector d’Economia i Infraestructura presenta l’assumpte i fa referència a la 
documentació que hi ha en l’Aula Virtual de la Universitat de València. Indica, 
com en sessions anteriors, que en el mes de maig va finalitzar l’estat d’alarma i 
el govern, a través del Reial Decret 22/2020 assigna una ajuda COVID. 
D’aquesta, la Universitat de València disposa d’un crèdit superior a 9 milions 
d’euros. La lleu d’acompanyament del pressupost d’enguany contempla que 
totes les actuacions que es financien amb aquests fons, s’hauran de tramitar pel 
procediment d’emergència. Aquestes actuacions culminen amb la presa de 
coneixement dels òrgans de govern. En aquesta ocasió, presenta quatre tipus de 
contractacions, que consten a la documentació. 

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

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

 
ACGUV 205/2021. “Prendre coneixement de les 
declaracions d’emergència de les actuacions necessàries 
per a l’execució dels contractes que tot seguit s’esmenten:  
 
. Contractació del subministrament d’equipament 
audiovisual per a l’Aula Magna de la Facultat de 
Medicina i Odontologia, amb l’empresa Nunsys, per un 
import de 26.173,51 euros, IVA inclós. 
 
. Contractació del subministrament de la infraestructura 
necessària per al projecte de virtualització d’un 
laboratori de pràctiques transmèdia per al 
desenvolupament de continguts i formats audiovisuals a 
través de recursos i aplicacions d’aprenentatge en línia de 
la Universitat de València, amb les empreses Bull Atos 
technologies i Estructure, per un import total de 
281.571,00 euros, IVA inclós. 
 
. Contractació del subministrament dels equips necessaris 
per al sistema de realització audiovisual de reunions 
automatitzades a partir d’una microfonia digital amb 
televotació per a la Sala de Juntes del Rectorat de la 
Universitat de València, amb l’empresa SIAMI  Sistemas 
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Audiovisuales, per un import de 120.652,29 euros, IVA 
inclós. 
 
. 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 Ibañez, amb les 
empreses Thermo Fisher Diagnostics, SLU i Exclusivas 
Pascual y Furió, S.A, per un import total de 41.539,60 
euros, IVA inclós.” 

 

Punt 22. Torn obert de paraules.  

La rectora recorda que aquesta és la setmana de l’Orgull i s’estan fent diferents 
activitats en el Jardí Botànic per part de les persones implicades en el Programa 
de Diversitat de la Universitat de València, liderades per la Vicerectora d’Igualtat, 
Diversitat i Sostenibilitat. 

D’altra part, comunica que es confirmarà la data del proper consell de govern, 
però serà en la setmana del 19 al 23 de juliol i el dia 22 de juliol és el Claustre. 

El degà de la Facultat de Medicina i Odontologia agraeix la gestió per agilitzar el 
procés de les vacunacions, ja que és un problema que afecta a persones. 

La rectora indica que confia que hi haja coordinació respecte a la vacunació dels 
estudiants Erasmus i així la Conselleria ens vega amb bons ulls, perquè la 
Universitat col·labore amb la vacunació de setembre. 

I com que no hi ha més assumptes que tractar, es clou la sessió a les 11,35h, 
de la qual cosa, com a secretària general, estenc aquesta acta. 

 
Vist i plau  

La rectora, 

 

 

 

Maria Vicenta Mestre Escrivá 


