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CONSELL DE GOVERN 
 
A la ciutat de València, el dia 23 de juliol de 2021, a les 9,10 hores, a la Sala de 
Juntes del Rectorat, sota la presidència de la rectora, María Vicenta Mestre 
Escrivá, queda constituït en sessió ordinària, a distància, mitjançant 
videoconferència el Consell de Govern de la Universitat de València, amb 
assistència telemàtica dels membres del consell de govern i assistència 
presencial dels membres del Consell de Direcció a la Sala de Juntes del nivell 3 
de l’edifici del Rectorat. 
 
Assistents: (Amb vot) 
Rectora: Maria Vicenta Mestre 
Escrivá. 

Vicerectora d’Estudis i Política 
Lingüística: Isabel Vázquez Navarro 

Vicerector d’Ordenació Acadèmica i 
Professorat: Ernest Cano Cano 

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

Vicerector d’Internalització i 
Cooperació: Carles Padilla Carmona 

Vicerectora d’Innovació i 
Transferència: Mª Dolores Real García 

Vicerector d’Economia i 
Infraestructures: Justo Herrera 
Gómez 

Vicerector d’Investigació: Carlos 
Hermenegildo Caudevilla. 

Vicerector de Projecció Territorial i 
Societat: Jorge Hermosilla Pla 

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

Vicerectora de Cultura i Esport: Ester 
Alba Pagán 

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

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

Gerent: Juan Vicente Climent Espí 

Secretària General: Maria Elena 
Olmos Ortega 

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

Degà Fac. Geografia i Història: Josep 
Montesinos Martínez 

Degà Fac. Ciències de l’Activitat 
Física i Esport: 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  
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Degà Fac. Dret: Francisco Javier 
Palao Gil 

Degà Fac.  Economia: Francisco 
Muñoz Murgui. 

Degà Fac. Ciències Socials: Albert 
Moncusí Ferré 

Representant departaments: Carmel 
Ferragud Domingo 

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. 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 

Personal investigador en formació: 
Víctor Bethencourt Rodríguez 

Estudiant Fac. CC. Matemàtiques: 
Marcos Durá Gimeno 

Estudiant Fac. Economia: Jaume 
Espadà Guillén 

Estudianta Fac. C. Biològiques: Mireia 
Quesada Martínez 

PAS Fac. Medicina i Odontologia: 
Francisco Rafael Marí Grafiá 

PAS Servei Informàtica: Gabriel 
Aparicio i Pla.  

PAS Servei Informàtica: Fuensanta 
Doménech Roda 

PAS Fac. Medicina i Odontologia: Mª 
Vicenta Alandi Palanca 

Coordinador AGE: Andrés Fernández 
Alonso 

Representant Consell Social: Leonor 
Saiz Amorós 

(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 

Degà Fac. Farmàcia: Hortensia Rico 
Vidal 

Director ETS Enginyeria: José Rafael 
Magdalena Benedicto 
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Director de l’Escola de Doctorat: 
José Vicente Bagán Sebastián 

President Junta PDI: Julián Sanz Hoya  

President Junta PAS:  Pedro Cabrera 
Juan 

Presidenta Comité d’Empresa: Lara 
Manyes i Font 

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

 
Per a tractar els punts del següent  
 

ORDRE DEL DIA 
 
 

1. Aprovació, si escau, de l’acta del Consell de Govern de 29 de juny de 2021. 
2. Informe de la senyora rectora. 
3. Concessió, si escau, de comissions de serveis de professorat. 
4. Aprovació, si escau, de l’adscripció de dues places de professorat titular 
d’universitat a les àrees de coneixement de Química Inorgànica i Genètica, per a 
l’estabilització de personal investigador del Programa Ramon i Cajal, amb 
certificat I3. 
5. Aprovació, si escau, de la convocatòria, perfil i tribunal de dues places de 
professorat titular d’universitat, adscrites a les àrees de Química inorgànica i 
Genètica per a l’estabilització de personal investigador del Programa Ramon i 
Cajal, amb certificat I3. 
6. Aprovació, si escau, de sol·licitud de transformació d’una plaça per a promoció 
a catedràtic/a d’universitat. 
7. Aprovació, si escau, de convocatòria, perfil i tribunal d’una plaça de 
catedràtic/a d’universitat. 
8. Concessió, si escau, de venia docendi per a professorat de centre adscrit. 
9. Aprovació, si escau, de proposta de nomenament de professorat honorari. 
10. Aprovació, si escau, de calendari de processos de gestió acadèmica i de 
professorat, per al curs 2021-2022 (Servei de Recursos Humans PDI i Servei 
d’Estudiants). 
11. Aprovació, si escau, d’activitats de reconeixement de crèdits per participació 
universitària, per al curs 2021-2022. 
12. Aprovació, si escau, de les propostes de modificació de plans d’estudi de 
grau i de màster oficial. 
13. Aprovació, si escau, del pla d’estudis del màster oficial en Virologia. 
14. Aprovació, si escau, de noves propostes de titulacions de màster oficial i 
composició de les CEPE.  
15. Aprovació, si escau, de noves propostes de títols propis per al curs acadèmic 
2021-2022. 
16. Concessió, si escau, de premis extraordinaris de doctorat, curs 2020-2021. 
17. Modificació, si escau, de l’Acord 156/2018, de 10 de juliol, pel qual 
s’estableix la Taula d’Equivalències d’Acreditació de Llengües L2 de la Universitat 
de València. 
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18. Aprovació, si escau, de la modificació del Reglament de règim intern de la 
Facultat d’Economia. 
18bis. Acord, si escau, de la participació de la Universitat de València en la 
Fundació de la Comunitat Valenciana Element València. 
19. Aprovació, si escau, de contractes de llicència de drets d’explotació. 
20. Autorització, si escau, per a la signatura de convenis de col·laboració  
21. 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 de 29 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 206/2021. “Aprovar l’acta del Consell de Govern 
de 29 de juny de 2021”. 

 
Punt 2. Informe de la senyora rectora. 
La rectora anuncia que aquest informe serà ben breu perquè ahir hi hagué un 
Claustre i la majoria de les i els membres d’aquest Consell pertanyen a aquest 
màxim òrgan de representació i de govern universitari. 

Informa d’una trista notícia: la mort de l’estudianta del grau en Sociologia de la 
Facultat de Ciències  Socials, Andrea Brun Salvia, qui ens ha deixat víctima d’una 
greu malaltia quan ben poc havia començat els seus estudis. El nostre condol als 
seus companys i companyes, professores i professors i a la família, a la qual tant 
el degà com ella mateixa els hem traslladat el condol.  

Informa també, que el passat dia 8 de juliol, l’Ajuntament de Sagunt reté 
homenatge a qui va ser rector d’aquesta Universitat, professor Ramon Lapiedra, 
a qui havia declarat fill adoptiu de Sagunt, on havia viscut la seua infantesa i 
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adolescència. La rectora indica que va tenir l’honor de participar en l’homenatge 
junt a la Medalla de la Universitat Dra. Isabel Morant i el també exvicerector de la 
nostra Universitat, Dr. Emèrit Bono. 

D’altra part, informa que la presidenta del nostre Consell Social, Maria Emilia 
Adán, degana del Col·legi de Registradors, va rebre la Medalla de la Reial 
Acadèmia Valenciana de Jurisprudència i Legislació, en un acte en què també la 
rectora va poder estar present. Nostra felicitació tant a la presidenta com a 
l’antic rector.  

El passat 15 de juny la Universitat participà, a Oliva, en l’acte d’aniversari de la 
Declaració de Drets Lingüístics, part del nostre compromís estatutari amb la 
nostra societat, i amb la nostra llengua, la llengua en què es va fundar la 
Universitat de València, la seua llengua pròpia d’acord amb els nostres Estatuts.  

Com a part de la dimensió internacional de la Universitat i de la nostra contribució 
a la societat, informa que es va celebrar una reunió d’alt nivell amb autoritats 
xineses en matèria de turisme, organitzada per l’Institut Confuci de la Universitat 
de València i comptà amb la participació de l’alcalde de València i autoritats de 
turisme locals i de la Generalitat. 

I, en termes de gestió universitària, indica que estem en el procés de matrícula, 
en el que és la recta final del curs acadèmic. Com es va informar ahir al Claustre, 
poden estar orgullosos i orgulloses de l’èxit de la nostra oferta acadèmica, que 
representa que ens trobem alineats tant amb les demandes dels teixits 
productius com amb la demanda de les i els joves del nostre territori. 

La rectora destaca que aquests joves, les i els nostres estudiants, començaran 
a ser vacunats per grups d’edat el proper dilluns, de manera que, segons va 
garantir la consellera de Sanitat, tant en conversa personal com per carta, abans 
de l’inici de curs hauran rebut, com a mínim, la primera dosi i al llarg de setembre 
la segona dosi de vacuna.  

Reitera, de nou, l’agraïment al Servei de Prevenció i Medi Ambient i a la 
vicegerenta de Coordinació de Serveis, per l’esforç en el procés de vacunació de 
l’estudiantat Erasmus i de programes internacionals, incloent doctorats, que es 
vacunaren a la Universitat amb l’autorització de la Generalitat i la col·laboració 
d’estudiantat i professorat de la Facultat d’Infermeria i Podologia. 

Han estat més de 1.800 les persones que han rebut la vacuna Moderna a la 
Universitat de València. Estem a punt d’iniciar l’administració de la segona dosi, 
complint amb les nostres compromisos amb les persones i amb el govern de la 
Generalitat.  

La rectora afegeix que ens enfrontem al repte del proper curs acadèmic amb les 
incerteses pròpies de la pandèmia, però creu que ho podem fer amb la satisfacció 
d’una bona co-governança amb els centres que ens ha permès, amb la 
complicitat, treball i esforç de PDI i PAS, però també estudiantes i estudiants, 
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tindre un curs en total seguretat. Confia que el proper curs siga, fins i tot millor 
en quant a seguretat, perquè en termes acadèmics, les dades ens evidencien que 
ens trobem en els nivells pre-pandèmia, de manera que no s’està afectant la 
nostra qualitat docent ni els resultats, tot i veure’s alterat el model d’impartició 
de la docència com a conseqüència de les restriccions d’aforament i les distàncies 
de seguretat. 

La rectora agraeix a totes i tots, especialment a les deganes, degans i director, 
els actuals i els que  han precedit i els equips corresponents. 

Informa que ahir va tenir lloc la reunió del Consell Valencià d’Universitats que 
aprovà la proposta de Decret del Govern Valencià que regularà el nivell de preus 
públics i taxes al conjunt de les universitats públiques valencianes. 

Indica que ens trobem en el debat del model de finançament per a les universitats 
públiques valencianes. Més que debat, discussió sobre l’evolució dels treballs, 
ahir ho va indicar reiteradament, i continua reivindicant-ho, donant suport a la 
nostra Facultat de Dret, la revisió dels nivells d’experimentalitat. També es 
continua amb eixa discussió amb la consellera d’Universitats. Exigeix una revisió 
de l’experimentalitat de totes les titulacions perquè es considere en el nou pla 
de finançament. Opina que no es pot abordar un pla de finançament sense 
considerar l’experimentalitat que no s’ha revisat en 15 anys. Igualment, exigeix 
que les beques queden resoltes ja, quan el curs està acabant. 

Finalment, indica que s’han lliurat, amb les màximes condicions de seguretat 
possibles, els premis extraordinaris de doctorat 2018-2019 i 2019-2020. Confia 
que les circumstàncies de la pandèmia ens permetran, el proper curs, reprendre 
les cerimònies solemnes d’investidura de nous doctors i doctores. 

Com a recta final del curs, també ha finalitzat la nostra Universitat d’Estiu a 
Gandia, amb una inauguració marcada pel relleu al front de l’Alcaldia de la capital 
de La Safor, en haver-se nomenat l’anterior alcaldessa, Diana Morant, nova 
ministra de Ciència i Innovació. 

La rectora està convençuda que continuarà treballant amb el seu ministeri amb 
energies renovades i la confiança d’una interlocutora que coneix molt bé la nostra 
Universitat.  

En eixe sentit, en la cimera dels governs balear i valencià, la rectora va participar 
defensant la necessitat de l’aposta pel talent, per donar futur als i les més joves, 
per apostar per una ciència feta al nostre territori, que requereix de recursos, de 
major inversió, tant estatal com autonòmica. I això requereix de canvis normatius, 
no sols qüestions pressupostàries. Canvis que ens donen més flexibilitat i ens 
permeten figures contractuals, com a mínim, com les considerades en la proposta 
de conveni col·lectiu no signat per la Generalitat, i figures que no s’han 
desenvolupat. També de la supressió de la taxa de reposició.  
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En aquest conjunt de circumstàncies vol aprofitar per reiterar a tots i totes 
l’agraïment pel treball fet en aquest curs acadèmic que, com va ser l’any passat, 
està marcat per la COVID-19, la més gran pandèmia en un segle que ha afectat 
tota la nostra societat i que ens està afectant a nivell de salut física i mental. De 
tot cor, dóna les gràcies a totes i tots.  

Punt 3. 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. Afegeix 
que es tracta d’una pròrroga i compta amb el suport del departament d’Infermeria i 
l’informe favorable de la Comissió de Professorat. 

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

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

 
ACGUV 207/2021. “Concedir pròrroga de comissió de 
serveis al professor Julio Jorge Fernàndez Garrido, 
adscrit al Departament d’Infermeria de la Universitat de 
València, per a prestar els seus serveis a la Conselleria de 
Sanitat Universal i Salut Pública.” 
 

Punt 4. Aprovació, si escau, de l’adscripció de dues places de professorat titular 
d’universitat a les àrees de coneixement de Química Inorgànica i Genètica per a 
l’estabilització de personal investigador del Programa Ramon i Cajal, amb 
certificat I3. 
El vicerector d’Ordenació Acadèmica i Professorat presenta l’assumpte i fa 
referència a la documentació que hi ha en l’Aula Virtual de la Universitat de 
València. Indica que es proposa l’adscripció de dues places de professorat titular 
a les àrees corresponents de Química Inorgànica i de Genètica. Compta amb 
l’acord del departament corresponent i l’informe favorable, per unanimitat, de la 
Comissió de Professorat. 

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

El resultat de la votació presencial i telemàtica és el següent: 39 vots a favor, 
cap en contra i 1 abstenció.  

Per tant, es pren l’acord següent: 

 
ACGUV 208/2021. “Adscriure les places de professorat 
titular d’universitat, núm. 6914 i 6915 a les àrees de 
coneixement de Química Inorgànica i Genètica, 
respectivament, per a l’estabilització de personal 
investigador del Programa Ramon i Cajal, amb certificat 
I3.” 
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Punt 5. Aprovació, si escau, de la convocatòria, perfil i tribunal de dues places 
de professorat titular d’universitat, adscrites a les àrees de Química Inorgànica i 
Genètica per a l’estabilització de personal investigador del Programa Ramon i 
Cajal, amb certificat I3. 
El vicerector d’Ordenació Acadèmica i Professorat presenta l’assumpte i fa 
referència a la documentació que hi ha en l’Aula Virtual de la Universitat de 
València. Es tracta de convocar les places aprovades en el punt anterior 
d’aquesta sessió. La Comissió de Professorat ho va informar favorablement. 

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

La votació presencial i telemàtica dóna el resultat següent: 39 vots a favor. Cap 
en contra i 1 abstenció. 

Per tant, es pren l’acord següent: 

 
ACGUV 209/2021. “Aprovar la convocatòria i informar 
favorablement sobre el perfil i tribunal de les places de 
professorat titular d’universitat, núm. 6914 i 6915, 
adscrites a les àrees de coneixement de Química 
Inorgànica i Genètica, respectivament, per a 
l’estabilització de personal investigador del Programa 
Ramon i Cajal, amb certificat I3”, que s’adjunten com a 
annex. Annex I. 

 
Punt 6. Aprovació, si escau, de sol·licitud de transformació d’una plaça de promoció a 
catedràtic/a d’universitat.  
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. La Comissió de Professorat ho va informar favorablement, 
per unanimitat. Respon a una sol·licitud del departament de Fisiologia, 
que havia quedat pendent de resoldre’s. Compleix els requisits necessaris 
i la data d’acreditació és adequada. Planteja la inclusió d’aquesta plaça en 
la promoció.  
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
La votació presencial i telemàtica dóna el resultat següent: 39 vots a 
favor, cap en contra i 1 abstenció.  
 

ACGUV 210/2021. “Aprovar la transformació de la plaça 
núm. 5138, de professorat titular d’universitat, adscrita 
al departament de Fisiologia, en plaça de catedràtic/a 
d’universitat”. 
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Punt 7. Aprovació, si escau, de convocatòria, perfil i tribunal d’una plaça de 
catedràtic/a d’universitat.  
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 proposta de perfil i tribunal del departament de  
Fisiologia de la plaça de promoció tractada en el punt anterior, informada 
favorablement, per unanimitat, per la Comissió de Professorat. 

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

La votació presencial i telemàtica dóna el resultat següent: 39 vots a favor, cap 
en contra i 1 abstenció.  

Per tant, es pren l’acord següent: 

 
ACGUV 211/2021. “Aprovar la convocatòria i informar 
favorablement sobre el perfil i tribunal de la plaça de 
catedràtic/a d’universitat, adscrita al departament de 
Fisiologia”, que s’adjunta com a annex. Annex II. 

  
Punt 8. Concessió, si escau, de venia docendi per a professorat de centre adscrit. 
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 peticions de Florida Universitària i tres d’Edem. Totes 
elles tenen informe favorable dels departaments corresponents de la nostra 
Universitat. 

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

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

 
ACGUV 212/2021. “Concedir venia docendi per a 
impartir docència als centres adscrits Florida 
Universitària i Edem, durant el curs 2021-2022, al 
professorat que s’adjunta com a annex”. Annex III. 

 
Punt 9. Aprovació, si escau, de proposta 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. Indica que 
és una proposta plantejada pel departament de Física Aplicada i Electromagnetisme, 
que havia quedat pendent de trametre’s. La Comissió de Professorat ho va informar 
favorablement i compleix tots els requisits. 

S’obre un torn d’intervencions. No hi  ha sol·licituds.  
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Se sotmet a votació secreta la proposta que obté el resultat següent: 40 vots a favor, 
cap en blanc. 

Per tant, es pren l’acord següent: 

ACGUV 213/2021. “Aprovar el nomenament del Dr. 
Alfredo Segura García del Rio, del Departament de Física 
Aplicada i Electromagnetisme, com a professor honorari 
de la Universitat de València”. 

 
Punt 10. Aprovació, si escau, de calendari de processos de gestió acadèmica i 
de professorat per al curs 2021-2022 (Servei de Recursos Humans PDI i Servei 
d’Estudiants). 
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 és un punt conjunt per als processos administratius referits 
a la gestió acadèmica i de professorat, gestionats pels Serveis de Recursos 
Humans PDI i d’Estudiants. Compta amb l’informe favorable de la Comissió de 
Professorat i d’Estudis de Grau i Postgrau.  

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

El resultat de la votació presencial i telemàtica dóna el resultat següent: 40 vots 
a favor, cap en contra i cap abstenció. 

Per tant, es prenen els acords següents: 

ACGUV 214/2021. “Aprovar el calendari de processos de 
gestió acadèmica, gestionats pel Servei d’Estudiants de la 
Universitat de València, durant el curs 2021-2022”, que 
s’adjunta com a annex. Annex IV. 
 
ACGUV 215/2021. “Aprovar el calendari de processos de 
gestió acadèmica i administrativa gestionats pel Servei de 
Recursos Humans PDI de la Universitat de València, 
durant el curs 2021-2022”, que s’adjunta com a annex. 
Annex V. 
 

Punt 11. Aprovació, si escau, d’activitats de reconeixement de crèdits de 
participació universitària per al curs 2021-2022. 
La vicerectora d’Estudis i Política Lingüística presenta l’assumpte i fa referència 
a la documentació que hi ha en l’Aula Virtual de la Universitat de València. Indica 
que es va fer una convocatòria perquè els centres, serveis i vicerectorats 
presentaren propostes d’activitats que, d’acord amb el R.D 1393/2017, són 
susceptibles de tenir crèdits per participació universitària. Posteriorment, les 



Universitat de València. CONSELL DE GOVERN 23 DE JULIOL  DE 2021. 
 

 -11- 

propostes es van valorar per la Comissió d’Estudis de Grau que va emetre informe 
favorable a totes les activitats presentades.   

Afegeix que estem arribant a tindre una oferta d’activitats de participació prou 
estable, encara que sempre hi ha algunes novetats com ara activitats 
d’implantació d’ODS, espais d’emprenedoria o algunes propostes dels centres. 

Demana l’aprovació d’aquesta proposta.  

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

El resultat de la votació presencial i telemàtica dóna el resultat següent: 39 vots 
a favor, cap en contra i 1 abstenció.  

Per tant, es pren l’acord següent: 

 
ACGUV 216/2021. “Aprovar les propostes d’activitats de 
reconeixement de crèdits per participació universitària, 
corresponents al curs acadèmic 2021-2022”, que 
s’adjunten com a annex. Annex VI. 
 

Punt 12. Aprovació, si escau, de les propostes de modificació de plans d’estudi 
de grau i de màster oficial.  
La vicerectora d’Estudis i Política Lingüística presenta l’assumpte i fa referència 
a la documentació que hi ha en l’Aula Virtual de la Universitat de València. Es 
tracta de dues propostes de modificació: 

1. Del pla d’estudis del grau de Turisme per a extingir la impartició d’aquesta 
titulació en el centre adscrit Florida Universitària. La sol·licitud parteix del 
centre adscrit degut a la baixada de demanda en els darrers cursos. En el 
curs 2020-2021 la demanda va ser de 9 estudiants i, de fet, per al curs 
2021-2022 ja no s’ha presentat a preinscripció. L’extinció es planteja per 
al curs 2022-2023, garantint la continuïtat dels estudiants que estan 
matriculats en aquests estudis, donant-los les garanties de convocatòries 
sense docència en el mateix centre i facilitant, si escau, el trasllat de 
l’expedient a la nostra Facultat d’Economia. Afegeix que la modificació del 
pla d’estudis ha de ser aprovada per ANECA, i l’extinció requereix també 
l’informe del Consell Social i l’aprovació i publicació per part de la 
Conselleria amb competències en universitats. 

2. Del pla d’estudis del Màster Universitari en Pensament Filosòfic 
Contemporani. La modificació és fruït d’una reflexió acadèmica i de les 
recomanacions dels dos processos d’acreditació de la titulació. Els canvis 
fonamentals són els següents:  

. Ajustar l’oferta a la demanda, passant de 40 estudiants a 25 
estudiants. 
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. Ajustar els crèdits de treball de fi de màster, que passa de 12ECTS  
a 15. 
. Reestructurar el nombre de crèdits optatius i obligatoris,  reduint 
l’optativitat. 
 

La vicerectora comenta que en un màster amb una oferta de places tan 
reduïda no s’hauria de plantejar optativitat. No obstant això, l’informe de 
viabilitat és favorable. També comenta que, encara que en el document 
es proposa l’entrada en marxa d’aquesta modificació per al curs 2021-
2022, és totalment inviable i ho serà, si escau, per al curs 2022-2023. 

Les dues propostes tenen informe favorable de les Comissions Assessora 
d’Estudis de Grau i de Postgrau, respectivament. 

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

La votació presencial i telemàtica dóna el resultat següent: 40 vots a favor, cap 
en contra i cap abstenció. 

Per tant, es prenen els acords següents: 

 
ACGUV 217/2021. “Modificar el pla d’estudis del grau en 
Turisme, per tal d’extingir la seua impartició en el centre 
adscrit de la Universitat de València Florida 
Universitària, a partir del curs acadèmic 2022-2023”, 
l’expedient del qual s’adjunta com a annex. Annex VII. 
 
ACGUV 218/2021. “Modificar el pla d’estudis del màster 
universitari en Pensament Filosòfic Contemporani”, 
l’expedient del qual s’adjunta com a annex. Annex VIII. 

 
Punt 13. Aprovació, si escau, del pla d’estudis del màster oficial en Virologia.  
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, en un Consell de Govern anterior, es va aprovar l’expressió d’interès 
i la CEPE que ha treballat el pla d’estudis que es presenta. Es proposa un màster 
de 60 crèdits, dels quals 30 són obligatoris i 30 del TFM i 32 places. Comenta 
que és un pla d’estudis molt conseqüent, que s’ha elaborat tenint en compte les 
directrius que aquest consell de govern va marcar:  que fóra una titulació amb 
un gran caràcter aplicat i que comptara amb el suport d’institucions i entitats. 
En eixe sentit, hi ha 23 cartes de suport de diferents institucions que aportaran 
mitjans i instal·lacions per a fer el TFM. En el període d’exposició pública, s’han 
rebut dues al·legacions, una de la Unitat de Discapacitats i altra de UV Ocupació, 
que han estat acceptades. L’informe de viabilitat és favorable i la Comissió 
d’Estudis de Postgrau va informar favorablement. 
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Tenint en compte que hi ha una gran càrrega de professorat extern assignat al 
TFM, demana l’aprovació del pla d’estudis perquè es puga trametre a l’ANECA a 
la major brevetat possible.  

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

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

ACGUV 219/2021. “Aprovar el pla d’estudis del màster 
universitari en Virologia”, l’expedient del qual s’adjunta 
com a annex. Annex IX. 

 
Punt 14. Aprovació, si escau, de noves propostes de titulacions de màster oficial i 
composició de les 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. Es 
tracta de quatre noves propostes: 

En primer lloc presenta la proposta d’un màster conjunt en Tecnologies 
Quàntiques. Comenta que es tracta d’una proposta interessant i pionera que 
s’està treballant des de fa temps a nivell de vicerectorats. Participen 12 
universitats, i la coordinadora és la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. 
La proposta parteix dels centres del CSIC que treballen en tecnologia quàntica i, 
en concret, en la Universitat de València, la iniciativa ve de la Facultat de Física 
a través d’investigadors adscrits a l’IFIC.  
 
L’Òrgan Responsable del Màster és la Facultat de Física, si bé també participa 
l’IFIC. Per les característiques de la proposta, no cal nomenar una CEPE sinó la 
persona que representarà la nostra Universitat en la comissió interuniversitària 
d’elaboració del pla d’estudis, per a la qual cosa es proposa el professor Armando 
Pérez, investigador de l’IFIC i professor del departament de Física Teòrica. 
 
Es planteja un màster semi-presencial. La part teòrica serà “on line”, amb la 
plataforma de la UIMP, i la part presencial serà la part experimental on els 
estudiants es distribuiran entre els diferents centres i grups d’investigació en la 
matèria. El nombre de places que s’oferten és de 60 i s’espera una bona acollida. 
 
A continuació presenta la proposta d’un altre màster conjunt en Química 
Sanitària, vinculat al QUIR. Es tracta d’una iniciativa que naix de la Conferència de 
Degans de Química i es planteja una oferta de quatre titulacions, amb el mateix 
contingut, interuniversitàries amb una agrupació territorial. La Universitat de 
València participa amb la Universitat de Girona, la Universitat Rovira i Virgili, la 
Universitat Autònoma de Barcelona i la Universitat de Barcelona, que serà la 
coordinadora.  
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Es planteja un màster de 90 ECTS, també semi-presencial, amb una part teòrica 
no presencial i pràctiques clíniques que es faran en centres sanitaris de la 
Comunitat Valenciana i Catalunya. El nombre de places no està decidit.  
 
L’Òrgan Responsable del Màster és la Facultat de Química. En aquest cas tampoc 
cal nomenar una CEPE sinó la persona que representarà la nostra Universitat en 
la comissió interuniversitària d’elaboració del pla d’estudis, per a la qual cosa es 
proposa la degana de la Facultat de Química, la professora Adela Mauri. Per les 
característiques de la titulació, s’han tingut contactes amb els centres de la 
nostra universitat vinculats a la branca de salut que poden tindre implicació en 
aquesta proposta. 
 
En tercer lloc presenta la proposta de màster en Llengües i Literatura Catalana. 
La vicerectora indica que, encara que es planteja com a expressió d’interès, no 
es tracta d’una nova titulació sinó de la transformació del màster en 
Assessorament Lingüístic, que era interuniversitari amb la Universitat Jaume I i 
la Universitat d’Alacant, i es va extingir quan les altres universitats van deixar de 
participar.  
 
Es planteja una titulació de 60 ECTS, 42 ECTS de matèries obligatòries, 10 ECTS 
de TFM, i 8 ECTS optatius, de caràcter semi-presencial, i amb una oferta estimada 
entre 25 i 30 estudiants.  
 
L’Òrgan Responsable del Màster és la Facultat de Filologia, Traducció i 
Comunicació, si bé també participa l’Institut Interuniversitari de Filologia 
Valenciana. Com es tracta de la reconversió d’un màster ja existent, es proposa 
que CEPE coincidisca amb les persones que formaven part de la CCA del màster 
extingit: Miquel Nicolàs, Vicent J. Escartí, Carme Gregori, Andreu Sentí, i Amparo 
Ricós.  
 
Per últim, presenta la proposta el Màster universitari en Societat Digital. La 
vicerectora comenta que és una proposta dirigida a complementar la formació 
d’egressats de diferents titulacions, però fonamentalment del grau en Sociologia, 
que actualment no tenen un màster de referència per a continuar els seus 
estudis.  
 
Es planteja una titulació presencial, de 60 ECTS, i una oferta d’entre 25 i 30 
places. 
 
L’Òrgan Responsable del Màster és la Facultat de Ciències Socials. La proposta 
de CEPE és la següent: 
 
President: Miguel Àngel Garcia Calabria, per delegació del degà. 
Vocals: Maria Teresa Ojeda Mata (PDI, Antropologia Social), Juan Antonio Santos 
Ortega (PDI; Antropologia Social), Enric Sigalat Signes (PDI, Treball Social i 
Serveis Socials), Alicia Villar Aguilés (PDI, Sociologia), Lourdes Menor Sánchez 
(PAS), Gabriel Alexandru Flocioiu (Estudiant).  
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No es proposen, en aquest moment, les dues persones que, d’acord amb la 
nostra normativa, poden ser nomenades pel vicerectorat amb competències en 
màster oficial. En aquest sentit, i donades les característiques de la titulació, es 
comenta que una d’aquestes persones podria ser de l’ETSE. 

Totes les propostes compten amb l’informe favorable de la Comissió d’Estudis 
de Postgrau. 

S’obre un torn d’intervencions.  

El degà de la Facultat de Física agraeix les gestions de la vicerectora i el suport 
a aquest màster. 

La degana de la Facultat de Química indica, pel que fa al màster de Química 
Sanitària, que és un màster que es va plantejar fa temps. Ara se li dóna un impuls. 
Serà un màster semipresencial i s’està recollint professorat per a elaborar el 
Verifica. Tenim l’acord de la Junta de la Facultat i han contactat amb la Facultat 
de Medicina i Odontologia i amb el departament d’Estadística perquè participen 
en l’elaboració de les fixes. Respecte de la impartició de la docència, la Facultat 
participarà en el TFM, però encara està tot en fase d’iniciació.  

El degà de la Facultat de Medicina i Odontologia indica que la Facultat aportaria 
professorat per a elaborar el contingut dels programes de les assignatures que 
s’han de signar.  

El resultat de la votació presencial i telemàtica és el següent: 39 vots a favor, 
cap en contra i 1 abstenció. 

ACGUV 220/2021. “Aprovar la expressió d’interès de la 
nova titulació del Màster Interuniversitari en Tecnologies 
Quàntiques amb la delegació de la representació 
institucional en la CEPE, en el professor Armando 
Pérez”. La documentació del qual s’adjunta com a annex. 
Annex X. 
 
ACGUV 220bis/2021. “Aprovar la expressió d’interès de 
la nova titulació del Màster Interuniversitari en Química 
Sanitària; la universitat coordinadora del qual és la 
Universitat de Barcelona”. La documentació del qual 
s’adjunta com a annex. Annex XI. 
 
ACGUV 221/2021. “Aprovar l’expressió d’interès de la 
nova titulació del Màster universitari en Llengua i 
Cultura Catalanes: aplicacions i recerca, amb la 
composició de la Comissió d’Elaboració del seu Pla 
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d’Estudis (CEPE)”. La documentació del qual s’adjunta 
com a annex. Annex XII. 
 
ACGUV 221bis/2021. “Aprovar l’expressió d’interès de 
la nova titulació del Màster universitari en Societat 
Digital amb la composició de la Comissió d’Elaboració del 
seu Pla d’Estudis (CEPE)”. La documentació del qual 
s’adjunta com a annex. Annex XIII. 
 

 
Punt 15. Aprovació, si escau, de noves propostes de títols propis per al curs 
acadèmic 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 la normativa estableix que, amb caràcter excepcional, es podran presentar 
propostes en moments diferents a la convocatòria oficial i regulada. El caràcter 
excepcional ho ha de decidir aquest Consell de Govern. La Comissió de Postgrau 
va admetre informe favorable a les dues propostes que es presenten, ja que 
venen avalades per entitats externes.  

Una és un certificat en Comerç, Cuina i Productes de Dieta Mediterrània en 
Productes de la Pesca i l’Aqüicultura, que compta amb el suport del Grup La 
Sucursal i les pràctiques es faran en les cuines de l’edifici Veles e Vents. Comenta 
que una de les assignatures té continguts de legislació alimentària i el 
representant de la Facultat de Dret en la Comissió va suggerir que hauria 
d’impartir-se per algun jurista especialitzat, la qual cosa s’està treballant. 

L’altra proposta és un màster en Cirurgia Robòtica i Endoscòpica Avançada, 
dirigit a la formació de professionals de distintes especialitats mèdiques, que 
compta amb el suport de Johnson&Johnson, Medtronic i Abex Excelència 
Robòtica que aporten 4000 euros cada entitat. La proposta està condicionada a 
l’acreditació FENIN que està en marxa. 

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

El resultat de la votació presencial i telemàtica dóna el resultat següent: 39 vots 
a favor, cap en contra i 1 abstenció.  

Per tant, es pren l’acord següent:  

 
ACGUV 222/2021. “Aprovar les noves propostes dels 
títols propis que tot seguit s’esmenten, per al curs 2021-
2022:  
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. Certificat universitari en Comerç, Cuina i Dieta 
Mediterrània en Productes de Pesca i Aqüicultura, la 
documentació dels quals s’adjunta com a annex.  
. Màster propi en Cirurgia Robòtica i Endoscòpica 
Avançada”. 
la documentació dels quals s’adjunta com a annex. Annex 
XIV. 
 

Punt 16. Concessió, si escau, de premis extraordinaris de doctorat, curs 2020-
2021 
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 el consell de govern del 22 de desembre de 2020 va aprovar la convocatòria 
de 32 premis extraordinaris, distribuïts entre les 17 àrees en què s’agrupen 
aquests premis, i proporcionalment a les 386 tesis doctorals llegides. A partir 
d’eixe moment, es va iniciar el procés. Les sol·licituds van ser valorades per les 
comissions assessores, a les quals agraeix la seua tasca, i en juny es va publicar 
la proposta provisional de concessió i es va iniciar un període d’al·legacions. Es 
van presentar 7 al·legacions: les comissions es van ratificar en 5 casos, 1 es va 
retirar i altra de l’àrea de Dret, va ser atesa, però l’increment de 0’2 punts en la 
baremació no va alterar l’ordre de concessió. Per últim, la Junta Permanent de 
l’Escola de Doctorat va informar, en la sessió del 13 de juliol, favorablement i per 
unanimitat aquesta proposta. 

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

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

 
ACGUV 223/2021. “Concedir premi extraordinari de 
doctorat, corresponent al curs acadèmic 2020-2021, a les 
doctores i doctors que figuren en la proposta”, que 
s’adjunta com a annex. Annex XV. 
 

Punt 17. Modificació, si escau, de l’Acord 156/2018, de 10 de juliol, pel qual 
s’estableix la Taula d’Equivalències d’Acreditació de Llengües L2 de la Universitat 
de València.  
La vicerectora d’Estudis i Política Lingüística presenta l’assumpte i fa referència 
a la documentació que hi ha en l’Aula Virtual de la Universitat de València. Indica 
que la Taula d’Equivalències d’Acreditació de Llengües L2 s’aplica en tots els 
processos interns de selecció de personal, convocatòries d’Erasmus, ..... i on 
s’haja d’acreditar un determinat nivell de coneixement d’una llengua. Per tant, 
per la repercussió que té, és important actualitzar la Taula que el consell de 
govern va aprovar en 2018 per a incorporar noves acreditacions i el 
reconeixement el nivell de llengua de l’estudiantat que cursa batxillerat 
internacional. 
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S’obre un torn d’intervenció. No hi ha sol·licituds.  

El resultat de la votació presencial i telemàtica dóna el resultat següent: 40 vots 
a favor, cap en contra i cap abstenció.  

Per tant, es pren l’acord següent: 

 
ACGUV 224/2021. “Modificar l’acord del consell de 
govern 156/2018, de 10 de juliol, pel qual s’estableix la 
Taula d’Equivalències d’Acreditació de Llengües L2, de 
la Universitat de València”, d’acord amb l’annex adjunt. 
Annex XVI. 

 
Punt 18. Aprovació, si escau, de la modificació del Reglament de règim intern de 
la Facultat d’Economia.  
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 aquest reglament 
es va aprovar en 2005 i va estar modificat en el 2008, 2009, 2011, 2017 i 
2019. La modificació que ara es proposa ha estat informada favorablement per 
la Junta de la Facultat, pels serveis jurídics i per la Comissió d’Estatuts i fa 
referència al darrer paràgraf del preàmbul  i a l’article 2, per tal d’incloure el doble 
grau de Dret-Economia i a l’article 24 que es refereix a la comissió de mobilitat i 
la seua composició, per adaptar-se al que va establir aquest consell de govern 
en 2013. 

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

El resultat de la votació presencial i telemàtica és el següent: 39 vots a favor, 
cap en contra i 1 abstenció.  

Per tant, es pren l’acord següent: 

 
ACGUV 225/2021. “Modificar el preàmbul, l’article 2.1 
del títol primer i l’article 24 del Reglament de règim 
intern de la Facultat d’Economia”, d’acord amb la 
proposta que s’adjunta com a annex. Annex XVII. 

 
Punt 18bis. Acord, si escau, de la participació de la Universitat de València en la 
Fundació de la Comunitat Valenciana Element València. 
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, a començament de l’any, 
la Generalitat va anunciar la constitució d’una aliança valenciana, amb un projecte 
de col·laboració públic-privat impulsat per l’empresa Power Electronics i 
participació de sectors d’energia i automoció amb el suport d’instituts 
universitaris i tecnològics. Un dels objectius és impulsar un centre d’investigació 



Universitat de València. CONSELL DE GOVERN 23 DE JULIOL  DE 2021. 
 

 -19- 

que tinga com a línia de treball la generació de coneixements per a contribuir a 
solucions de magatzematge d’energia que permeta la transició ecològica i la 
mobilitat sostenible. 

Es proposa a la Universitat de València la seua participació per iniciativa de la 
Generalitat. La finalitat és el desenvolupament tecnològic, la investigació 
científica i la transferència de coneixements i innovació en el sector energètic. 

Les institucions fundadores seran la Generalitat Valenciana i la Universitat de 
València, a més de Power Electronics. La Generalitat ha triat a la Universitat per 
a respectar l’esperit de col·laboració entre Power Electronics, l’ETSE i l’ICMOL. 

Les institucions han sigut informades per l’Assessoria Jurídica de les 
observacions que es fan i que passaran a la Generalitat. 

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

El resultat de la votació presencial i telemàtica és el següent: 39 vots a favor, 
cap en contra i 1 abstenció.  

Per tant, es pren l’acord següent: 

 
ACGUV 226/2021. “Acordar la participació de la 
Universitat de València,  com a patró, en la Fundació de 
la Comunitat Valenciana Element València”, els estatuts 
i l’informe jurídic de la qual s’adjunten com a annex. 
Annex XVIII. 

 
Punt 19. Aprovació, si escau, de contractes de llicència d’explotació. 
La vicerectora d’Innovació i Transferència presenta l’assumpte i fa referència a 
la documentació que hi ha en l’Aula Virtual de la Universitat de València. Es tracta 
de tres propostes: 

1. Un know-how, exclusiu amb l’empresa Biologica Nature, de titularitat 
100% de la Universitat de València, l’objecte del qual és un producte 
antifúngic basat en una cepa de Lactobacillus plantarum per a la seua 
aplicació en hortícoles. El seu abast territorial és mundial, durant 20 anys 
i l’empresa està obligada a realitzar pagaments pel dret de la llicència, 
pagaments anuals per les ventes netes, pagaments menors anuals i un 
percentatge pels seus ingressos. 

2. Una patent i know-how exclusiu amb les empreses Ciber, Epidisease, S.L, 
i la Fundació Incliva, de titularitat 36% de la Universitat de València, 58% 
del Consorci Centro de Investigación Biomédica en Red, M.P, i 6% de la 
Fundació Incliva. L’objecte és la concessió de la llicència sobre els drets 
de la patent als llicenciataris i spin-off. La durada del contracte s’estendrà 
per a cadascú dels països mentre hi haja una reinvindicació vàlida que 
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cobrisca el producte en el país. La contraprestació és un pagament anual 
i regalies per ventes netes i llicència a tercers. 

3. Llicència no exclusiva d’ús i explotació de microorganismes de la 
Col·lecció Española de Cultius Tipus de la UV, amb l’empresa Cubiq Foods, 
S.L, de titularitat 100% de la Universitat de València i durada de quatre 
anys amb un abast mundial. La contraprestació és de pagaments anuals. 
 

S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds. 
  
El resultat de la votació presencial i telemàtica és de 40 vots a favor, cap en 
contra i cap abstenció. 
 
Per tant, per unanimitat dels membres del consell, es prenen els acords següents: 
 

ACGUV 227/2021. “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 
“Producto antifúngico basado en la cepa de Lactobacillus 
plantarum para su aplicación en hortícolas”, 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’ús i explotació exclusiva de la 
know-how esmentada en el punt anterior i la signatura 
del contracte entre la Universitat de València. Estudi 
General i l’empresa BIOLOGICA NATURE, S.L.U”, el 
text del qual s’adjunta com a annex. Annex XIX. 

 
ACGUV 228/2021. “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 la 
know-how “Mass spectrometry-based methods for the 
detection of circulating histones H3 y H2B in plasma from 
sepsis of septics shock (SS) patients”, que es va sol·licitar a 
l’Oficina Española de Patentes i Marcas, de la qual és 
titular la Universitat de València en un 36%, el consorci 
Centro de Investigación Biomédica en Red, M.P en un 
58% i la Fundació INCLIVA en un 6%, 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 
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signatura del contracte entre la Universitat de València. 
Estudi General i CIBER, INCLIVA I EPIDISEASE, 
S.L”, el text del qual s’adjunta com a annex. Annex XX. 

 
ACGUV 229/2021. “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 tecnologia 
“Microorganismos de la Colección Española de Cultivos 
Tipo (CECT-UVEG)”, 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’ús i explotació no exclusiva de la 
tecnologia esmentada en el punt anterior i la signatura del 
contracte entre la Universitat de València. Estudi General 
i l’empresa CUBIQ FOODS, S.L.”, el text del qual 
s’adjunta com a annex. Annex XXI. 

 
Punt 20. Autorització, si escau, per a la signatura de convenis de col·laboració. 
La rectora, en primer lloc, cedeix la paraula a la vicerectora d’Innovació i 
Transferència que presenta quatre propostes de convenis corresponents a la 
seua àrea de treball: 

1. Amb l’Agència Valenciana d’Innovació, per al manteniment i 
desenvolupament d’una unitat científica d’innovació empresarial en 
l’ICMOL. L’objecte és aconseguir línia nominativa per al projecte. Té una 
aportació econòmica de 375.000 euros i subvencionat al 100% per 
l’Agència Valenciana d’Innovació. La seua durada serà fins al 31 de 
desembre de 2021 i compta amb l’informe favorable dels serveis jurídics.  

2. Protocol General d’Actuació amb AIMPLAS. L’objecte és una declaració 
d’intencions per establir un marc comú d’actuació i poder desenvolupar 
en el futur activitats d’investigació, formació, assessorament a través de 
futurs acords específics en el camp dels plàstics i envasos. Aimplas té més 
de 30 anys d’experiència. La durada és de 4 anys prorrogables per altres 
4. No implica obligacions econòmiques i disposa d’informe favorable dels 
serveis jurídics.  

3. Amb l’Autoritat Portuària de València, per a la creació de la càtedra 
ValenciaPort d’economia portuària. S’estableixen les bases de creació de 
la càtedra amb activitats d’investigació, transferència, divulgació, 
docència i innovació sobre matèries relatives a activitat comercial, 
marítima, transport i ports. És un organisme públic amb patrimoni propi i 
personalitat jurídica que depèn del Ministeri de Transports, Mobilitat i 
Agenda Urbana, de l’Estat, amb la funció d’impulsar la formació del seu 
personal, desenvolupar estudis en matèries relacionades amb activitats 
portuàries i protecció del medi ambient i col·laborar amb altres empreses 
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nacionals i estrangeres. La durada és d’un any prorrogable, amb un màxim 
de quatre. Implica una subvenció de 30.000 a 45.000 euros. 

4. Resolució sobre la renovació i adequació normativa de la càtedra de 
Filosofia i Ciutadania Josep Lluis Blasco Estellés. L’objecte és una 
declaració d’intencions per a la renovació i actualització de la càtedra, 
creada per l’acord del consell de govern 39/2005, com a lloc comú 
d’activitats per a donar a conèixer l’obra filosòfica i la seua participació 
ciutadana de Josep Lluis Blasco.  
Es pretén adequar la càtedra al reglament de càtedres aprovat en 2017, 
pel que fa a la constitució de la comissió mixta i al nomenament de director 
o directora. El finançament de les activitats serà a càrrec dels fons propis 
de la Universitat de València. 
 

A continuació, la rectora cedeix la paraula a la vicerectora d’Igualtat, Diversitat i 
Sostenibilitat que presenta la proposta de Protocol General d’Actuació amb la 
Iniciativa per a la protecció i reconeixement de la lactància materna, de 4 anys 
de durada. No implica assignació econòmica i compta amb l’informe favorable 
dels serveis jurídics. 
 
Seguidament, la vicerectora de Cultura i Esport presenta dues propostes de 
conveni: 

1. Amb l’Ajuntament de Villar de l’Arzobispo, per a posar en valor la figura 
del poeta César Simón, amb una aportació de 1000 euros. 

2. Amb Acció Cultural, per a realitzar el programa Arts in Progress, amb 
finançament de l’Ajuntament de 30.000 euros que atorgarà la Universitat 
de València.  

Finalment, la vicerectorat d’Ocupació i Programes Formatius presenta dues 
propostes de convenis per a realitzar pràctiques externes: 

1. Amb la Diputació de València. No contempla obligacions econòmiques i 
compta amb informe favorable del serveis jurídics. 

2. Amb el Col·legi de Graduats Socials de València. No contempla obligacions 
econòmiques addicionals i compta amb l’informe favorable dels serveis 
jurídics. 
 

S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Per assentiment dels membres del consell es prenen els acords següents: 

ACGUV 230/2021. “Aprovar, per a la seua subscripció, el 
conveni entre l’Agència Valenciana de la Innovació i la 
Universitat de València. Estudi General, per al 
manteniment i desenvolupament d’una unitat científica 
d’innovació empresarial en l’Institut de Ciència 
Molecular (ICMOL) de la Universitat de València”, el 
text del qual s’adjunta com a annex. Annex XXII. 
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ACGUV 231/2021. “Aprovar, per a la seua subscripció, el 
conveni de col·laboració entre la Universitat de València. 
Estudi General i l’Autoritat Portuària de València, per al 
desenvolupament de la Càtedra ValenciaPort 
d’Economia Portuària”, el text del qual s’adjunta com a 
annex. Annex XXIII. 
 
ACGUV 232/2021. “Adaptar la Càtedra de Filosofia i 
Ciutadania Josep Lluís Blasco Estellés al nou Reglament 
per a la creació de càtedres de la Universitat de València, 
en el marc de la renovació,  mitjançant Resolució del 
Rectorat de la Universitat de València de 23 de juliol de 
2021”, el text de la qual s’adjunta com a annex. Annex 
XXIV. 
 
ACGUV 233/2021. “Aprovar, per a la seua subscripció, el 
Protocol General d’Actuació entre la Universitat de 
València. Estudi General i AIMPLAS- Asociación de 
Investigación de Materiales Plásticos i Conexas”, el text 
del qual s’adjunta com a annex. Annex XXV. 
 
ACGUV 234/2021. “Aprovar, per a la seua subscripció, el 
Protocol General d’Actuació entre la Universitat de 
València. Estudi General i la Iniciativa per a la 
Humanització de l’Assistència al Naixement i la 
Lactància (IHAN), per a la protecció i reconeixement de 
la lactància materna”, el text del qual s’adjunta com a 
annex. Annex XXVI. 
 
ACGUV 235/2021. “Aprovar, per a la seua subscripció, el 
conveni de col·laboració entre la Universitat de València. 
Estudi General i l’Ajuntament de València, a través de la 
Delegació d’Acció Cultural, per a la realització del 
Programa Arts in Progress en la ciutat de València”, el 
text del qual s’adjunta com a annex. Annex XXVII. 
 
ACGUV 236/2021. “Aprovar, per a la seua subscripció, el 
conveni de col·laboració entre la Universitat de València. 
Estudi General i l’Ajuntament de Villar del Arzobispo, 
amb la finalitat de col·laborar en el premi de poesia César 
Simón”, el text del qual s’adjunta com a annex. Annex 
XXVIII. 



Universitat de València. CONSELL DE GOVERN 23 DE JULIOL  DE 2021. 
 

 -24- 

 
ACGUV 237/2021. “Aprovar, per a la seua subscripció, el 
conveni de cooperació educativa entre la Universitat de 
València. Estudi General i la Diputació de València, per 
a la realització de pràctiques acadèmiques externes”, el 
text del qual s’adjunta com a annex. Annex XXIX. 
 
ACGUV 238/2021. “Aprovar, per a la seua subscripció, el 
conveni de cooperació docent entre la Universitat de 
València. Estudi General i l’Excel·lentíssim Col·legi de 
Graduats Socials de València, per a la realització de 
pràctiques acadèmiques externes”, el text del qual 
s’adjunta com a annex. Annex XXX. 

 

Punt 21. Torn obert de paraules. 
Gabriel Aparicio, representant del PAS que intervé respecte del teletreball. Indica 
que durant aquest any hi ha hagut el R.D 22/2020 on es començava a 
reglamentar i es donava un termini de 6 mesos per a adaptar la reglamentació i 
el Decret 49/2021 també sobre teletreball, però malgrat això, a la Universitat 
de València no hi ha reglamentació i no es pot sol·licitar el teletreball. A més a 
més, s’ha de tenir clar que cal respectar la legislació i permetre que el personal 
d’administració i serveis puga sol·licitar-lo emparant-se en la legalitat. 

Francisco Rafael Marí, representant del PAS, dóna suport a la reivindicació de 
Gabriel Aparicio. Opina que per al PAS seria un avanç i una mesura de la 
conciliació. 

El president de la Junta de PDI manifesta el seu suport a les intervencions de 
Gabriel Aparicio i de Francisco Rafael Marí.  

El professor Francisco Ródenas, representant de departaments, s’acomiada dels 
membres del consell, ja que aquest és el darrer consell al que assisteix. Agraeix 
el treball que es fa perquè la Universitat millore. A partir d’ara, el nou 
representant serà David Parra.  

El degà de la Facultat de Ciències Matemàtiques també s’acomiada dels membres 
del Consell de Govern. Indica que el nou degà serà Salvador Moll. Especialment, 
s’acomiada dels companys degans i deganes i director, l’equip de govern i la 
rectora, i agraeix l’exemple de treball i dedicació a la Universitat de València. A 
partir d’ara, es posa a disposició de totes i tots com a PDI a la Facultat. 

La rectora dóna la paraula al gerent que contesta a Gabriel Aparicio i Francisco 
R. Marí que, efectivament, hi ha diferents normatives sobre el teletreball. Pretén 
fer les coses amb el major rigor possible i, per això, s’ha elaborat una enquesta i 
està pendent de reunir-se amb les seccions sindicals, en setembre, per a 
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confeccionar una normativa que aquest Consell de govern haurà de validar i 
aprovar.  

Per últim, la rectora agraeix a totes i tots els membres el seu treball, implicació i 
generositat per donar suport a tots els acords que han eixit endavant per 
adaptar-se a aquesta situació de pandèmia. Dóna les gràcies pel seu treball diari. 
Agraïment especial als degans, deganes i director d’escola pel seu esforç i 
dedicació per adaptar-se a les normatives que venen de diferents institucions.  

Agraïment que fa extensiu també als membres que s’han acomiadat. I, 
especialment, al degà de la Facultat de Ciències Matemàtiques li agraeix la seua 
forma de fer, la seua habilitat, generositat i discreció, treballant per crear 
consens i deixar la seua responsabilitat en altres persones. 

Finalment, desitja a totes i tots que siga un mes d’agost profitós, que tingam 
pau i tranquil·litat, que pugem desconnectar i gaudir de les nostres famílies, 
carguem piles per iniciar el proper curs i estar preparats per enfrontar-lo, ja que 
tenim els mecanismes suficients per a això. Anuncia que l’obertura de curs serà 
el 10 de setembre.  

I com que no hi ha més assumptes que tractar, es clou la sessió a les 10,50 
hores, de la qual cosa, com a secretària general, estenc aquesta acta. 

 
Vist i plau 
La rectora, 
 
 
 
 
 
María Vicenta Mestre Escrivá 
 
 
 
 
 


