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CONSELL DE GOVERN 
 
A la ciutat de València, el dia 5 d’octubre de 2021, a les 9’10 hores, a la Sala de 
Juntes del Rectorat, sota la presidència de la rectora, María Vicenta Mestre 
Escrivá, i amb l’assistència de les persones que s’indiquen a continuació, queda 
constituït en sessió ordinària el Consell de Govern de la Universitat de València. 
 
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 
 
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 
 
Director ETS Enginyeria: José Rafael 
Magdalena Benedicto 
 
Director de l’Escola de Doctorat: 
José Vicente Bagán Sebastián 
 
Degana Fac. Magisteri: Ana María 
Botella Nicolás 
 
Degà Fac. Ciències Matemàtiques: 
José Salvador Moll Cebolla  
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Degà Fac. Dret: Francisco Javier 
Palao Gil 
 
Degà Fac.  Economia: Francisco 
Muñoz Murgui. 
 
Representant departaments: José 
Antonio Calañas Continente 
 
Representant departaments: David 
Parra Monserrat 
 
Representant departaments: Luis 
Torres Asensi 
 
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. CC. Matemàtiques: 
Marcos Durá Gimeno 
 

Estudiant Fac. Medicina i 
Odontologia: Manuel González 
Ferrandis 
 
Estudiant ETSE: Joaquim Morera 
Català 
 
Estudiant Fac. Economia: Jaume 
Espadà Guillén 
 
Estudiante Fac. C. Biològiques: Mireia 
Quesada Martínez 
 
PAS Fac. Medicina i Odontologia: 
Francisco Rafael Marí Grafiá 
 
PAS Fac. Química: Francisco Antonio 
Tévar Almiñana 
 
PAS Servei Informàtica: Gabriel 
Aparicio i Pla.  
 
PAS Servei Informàtica: Fuensanta 
Doménech Roda 
 
PAS Fac. Medicina i Odontologia: Mª 
Vicenta Alandi Palanca 
 
Coordinador AGE: Andrés Fernández 
Alonso 
 
Representant Consell Social: 
Francisco José Marín Crespo 
 
(sense vot): 
 
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 
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Degà Fac. Ciències Socials: Albert 
Moncusí Ferré 
 
Degana Fac. Fisioteràpia: Sofía Pérez 
Alenda 
 
Degà Fac. Física: Jorge Vidal Perona 

 
Degana Fac. Ciències Biològiques: 
Carmen Baño Aracil 
 
President Junta PAS: Pedro Cabrera 
Juan 

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

 
Per a tractar els punts del següent: 
 

ORDRE DEL DIA 
 
1. Aprovació, si escau, de l’acta del consell de govern de 23 de juliol de 2021. 
2. Informe de la senyora rectora. 
3. Aprovació, si escau, del reglament dels premis extraordinaris de doctorat. 
4. Aprovació, si escau, de l’extinció de programes de doctorat. 
5. Aprovació, si escau, de propostes de modificació de plans d’estudi de màster. 
6. Aprovació, si escau, de sol·licituds de venia docendi per a professorat de 
centre adscrit. 
7. Aprovació, si escau, de participació de la Universitat de València en la Fundació 
ValGrai. 
8. Aprovació, si escau, de contractes de llicència de drets d’explotació. 
9. Aprovació, si escau, de la proposta de modificació de la RLT 2/2021 de PAS 
de la Universitat de València.  
10. Autorització, si escau, per a la signatura de convenis de col·laboració.  
11. Presa de coneixement de la declaració d’emergència de diversos contractes.  
12. Torn obert de paraules. 
 

--------------- 
 
 Tot i que hi ha el quòrum suficient per a la vàlida celebració de la reunió 
presencial, la rectora declara oberta la sessió i es passa a tractar els punts de 
l’ordre del dia. 
 
Punt 1. Aprovació, si escau, de l’acta del consell de govern de 23 de juliol 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.  
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Per tant, per assentiment dels membres del consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 214/2019. “Aprovar l’acta del Consell de Govern 
de 8 d’octubre de 2019.” 
 

 
Punt 2. Informe de la senyora rectora.  
La rectora indica que és tot un plaer poder-nos retrobar, de nou, presencialment 
en aquesta Sala de Juntes, recuperant, en certa manera la normalitat, prèvia a 
l’expansió de la COVID-19 al nostre territori. 
 
No vol repetir que la pandèmia ha canviat la nostra manera de viure, de conviure, 
de treballar, d’estudiar i de relacionar-nos. De sobra ho saben totes i tots. Diu 
que hem viscut amb aquesta realitat al llarg de molts mesos, des del confinament 
de març de l’any passat fins la recuperació progressiva de la presencialitat en els 
llocs de treball i en les aules. 
 
Hui donem un pas més, amb la recuperació de la docència d’una manera 
totalment presencial. Ho fem en un context de reducció progressiva de la taxa 
de contagis al nostre país, i en un marc normatiu de progressiva reducció de les 
nombroses restriccions que han caracteritzat aquests mesos. 
 
En nombroses ocasions ha dit que la vacunació era un pas per avançar en el 
control de la malaltia. La ciència ens ha impulsat, ens ha servit, en eixa 
recuperació progressiva de la normalitat. Tot i que encara ens queda molt per 
recórrer.  
 
En eixa progressiva retornada a la normalitat, el govern de la Generalitat, com ja 
havia anunciat a les rectores i rectors de les universitats valencianes, l’honorable 
consellera de Sanitat va a procedir a tancar els centres de vacunació massiva, 
que hem conegut popularment com vacunòdroms. Però, encara queda gent per 
vacunar. La Generalitat disposa de les dades. Es tracta de persones que no s’han 
vacunat en el moment en què estaven citades per diferents raons, de persones 
que no han pogut vacunar-se quan tenien la cita per estar en procés de superar 
la malaltia o, també, persones que no creuen en la importància de la vacuna per 
salvar vides.  
 
Totes aquestes persones poden vacunar-se als seus centres de salut. La 
Generalitat no sols disposa de les vacunes, sinó que li’n sobren i està retornant 
dosis al govern d’Espanya per tal de contribuir a donar-les a països que no es 
troben en el mateix estadi que nosaltres. 
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La rectora indica que en aquest context, la consellera va demanar a les 
universitats que ajudaren a avançar en la vacunació a aquestes persones, i que 
ho feren donant-los una oportunitat de proximitat. Afegeix que també les 
universitats vacunaran a aquelles persones, principalment estudiantes i 
estudiants, que estan d’estada al nostre territori, a la nostra Universitat en 
programes de mobilitat i que per les circumstàncies que foren, no compten amb 
la pauta completa de vacunació en els seus països d’origen. El passat dijous es 
va informar als degans i deganes. A la vista de la situació, s’ha decidit impulsar 
les següents línies de treball: 
 
. Una microcampanya de conscienciació, a través dels dispositius OPIs en els 
nostres edificis, de la pàgina web de la Universitat, del sistema newletterUV i dels 
perfils en xarxes socials, per tal d’animar a aquelles persones no vacunades a fer-
ho. I s’ha demanat a les persones que estan en contacte amb estudiants i 
especialment internacionals, que animen a qui no estiga vacunat o vacunada, 
perquè ho faça. Per ells mateixos i per totes i tots nosaltres. 
 
. Iniciar el procés de vacunació d’aquestes persones els dies 18 i 20 d’octubre, 
ampliables, si fos necessari. Els horaris seran en cites cada 15 minuts, de 8:30 a 
10:45 i de les 11:30 a les 14 hores i el dia 20 de 15:45 a 17:45h. És molt 
important tenir en compte que les vacunes venen en vials de vàries dosis, de 
manera que un cop obert un vial, cal utilitzar-lo en la totalitat, en breu període 
de temps. 
 
. La vacunació la farà el personal mèdic, adscrit al Servei de Prevenció de la UV. 
Es vacunarà en els gabinets mèdics de cada Campus. 
 
. Cada persona podrà triar dia i franja horària de vacunació, a través d’un aplicació 
informàtica que es va enllestir el passat divendres. 
 
Això suposarà una suspensió en eixe període de temps de  les activitats ordinàries 
del gabinet de salut, no sols pel volum de personal disponible, sinó per les pròpies 
característiques del procés i els fluxos d’entrada i eixida. Tampoc es podran 
atendre urgències fora dels gabinets, de manera que se’n derivaran a 
emergències 112. 
 
En definitiva, la Universitat continuarà col·laborant amb les autoritats 
competents en Salut Pública per a recuperar progressivament una normalitat com 
la que hui reprenem. 
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A continuació, la rectora indica que el curs s’ha iniciat sense incidències, avançant 
en eixa nova normalitat que tant hem esperat. Dóna les gràcies a totes i tots per 
fer-ho possible i per participar en aquest Consell de Govern, òrgan de govern 
universitari, en que es fa efectiva una governança democràtica i participativa. 
Moltes gràcies per la dedicació i el compromís.  
 
Seguidament i com cada Consell de Govern, informa del traspàs de les persones 
que formen o han format part de la comunitat universitària, unint-se al condol 
dels seus companys i companyes i, especialment, dels seus familiars. 
 
Lamenta, doncs, el traspàs del professor emèrit de Geometria i Topologia, 
catedràtic de la Facultat de Ciències Matemàtiques, Dr. Antonio Martínez Naveira; 
la professora de Filologia Italiana, Dra. Anna Giordano, qui va ser vicedegana de 
la Facultat de Filologia i el professor Dr. Francisco Dalmases Moncayo, primer 
catedràtic de Física Mèdica d’Espanya, qui va ser vicedegà de la Facultat de 
Medicina i Odontologia. 
 
En la vessant més positiva, felicita la catedràtica de Dret Processal, Dra. Silvia 
Barona, per haver estat elegida com a presidenta de l’Associació Alexandre von 
Humboldt d’Espanya. 
 
Per continuar, diu que s’ha publicat un Reial Decret d’Ordenació d’Ensenyaments 
Universitaris que, finalment, liquida la possibilitat d’un grau de tres anys, 
contemplada fins al moment en la normativa. A nosaltres no ens afecta, però la 
vicerectora d’Estudis i Política Lingüística pot informar amb més detall, si algú ho 
considera adient.  
 
Afegeix que la Universitat de València és la primera Universitat d’Europa en 
internacionalització, en recepció d’estudiants Erasmus i de programes 
internacionals, que treballa amb un conjunt d’universitats d’Europa en el marc 
del programa d’universitats europees, aprovat per la Comissió Europea. 
 
D’altra banda, informa que el passat mes de setembre, a Magúncia (Alemanya) 
es va celebrar una jornada de trobada FORTHEM, no sols d’universitats sòcies, 
sinó de representants institucionals de les cambres de comerç i d’ajuntaments 
de les ciutats de les universitats participants, perquè FORTHEM, com ho fa la 
pròpia Universitat, concep una universitat pública oberta a la societat, amb 
aliances institucionals, per tal de dur endavant el seu mandat de servei públic, 
recollit als Estatuts, en aplicació de la Llei Orgànica que ens regula com a 
Universitats. En eixa jornada va participar el nostre alcalde, Joan Ribó, a qui 
agraeix la seua implicació i participació. Si hi ha qualsevol qüestió relacionada 
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amb el projecte i la seua extensió FIT FORTHEM, el Sr. Vicerector 
d’Internacionalització i Cooperació pot ampliar la informació. 
 
La rectora fa referència a la iniciativa legislativa del govern, de desenvolupar una 
Llei Orgànica del Sistema Universitari (LOSU). Indica que aquest assumpte li 
preocupa i ocupa. A partir del document d’avantprojecte, s’ha estat treballant 
en diferents àmbits, a les comissions sectorials de la CRUE i, com a presidenta 
de la de professorat, també al conjunt de la CRUE, ha estat objecte de diferents 
converses en el marc de les recents trobades vinculades a l’inici de curs.  
 
Afegeix que també el Ministeri ha mantingut reunions amb representants 
d’estudiantes i estudiants i de sindicats i ja hi ha posicionament de diferents 
organitzacions sindicals, de representants d’estudiants i de la nostra Assemblea 
General d’Estudiants. Algunes de les nostres Facultats ja han estudiant el 
document i s’han pronunciat. Altres estan treballant en aquesta anàlisi. 
 
Indica que el passat divendres, en la reunió del Consejo de Universidades, en què 
s’abordà aquest assumpte, el Ministre va afirmar que continua amb el procés de 
diàleg en relació a l’articulat i el contingut de la LOSU, que serà objecte de 
diferents modificacions sobre el text de què disposem. 
En la seua intervenció va dir que si aquest avantprojecte es converteix en llei, el 
seu vot serà negatiu, fonamentalment per tres raons, ja que la llei no solventa 
els següents temes: 
 
. El finançament. Opina que el govern d’Espanya s’ha de responsabilitzar d’un 
finançament extra perquè es desenvolupe la llei, que ha de contemplar-se en una 
memòria econòmica que l’acompanye i, per això, s’agreugen els problemes de la 
Universitat.  
. La taxa de reposició d’efectius. Opina que s’ha d’eliminar, ja que ni en 5 anys ni 
en 10, s’arribarà al 20% de temporalitat i això ens porta a la il·legalitat.  
. L’autonomia universitària. Disminueix i també la participació democràtica en els 
diferents òrgans. 
Per tant, hi ha moltes coses que cal modificar en aquesta llei i considera que ha 
d’haver un debat en les Universitats. 
 
El passat dijous, en la reunió que es mantingué amb els degans i deganes, la 
rectora va anunciar que, per tal de generar un document de posicionament de la 
nostra Universitat que reculla el conjunt de les aportacions de la comunitat 
universitària, s’obrirà un procés participatiu d’aportacions amb un conjunt de 
fases: 
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- En primer lloc, s’obrirà un espai web on es recollirà l’articulat actual i el 
que puga ser futur, de la LOSU. 

- Les aportacions de les diferents organitzacions sindicals i estudiantils. 
- Les aportacions de CRUE, tant en el seu conjunt, com de les sectorials de 

què es disposa d’informes, com és el cas de la sectorial de professorat a 
la que s’ha referit. 

- També les aportacions que ens facen arribar les nostres estructures 
universitàries, tant els centres com els òrgans estatutaris, com ara l’AGE. 

- Es farà una sessió de presentació d’aquestes aportacions en una jornada 
per videoconferència, que podran seguir en obert a la nostra comunitat 
universitària.  

- S’obrirà un sistema de recepció de les aportacions que puguen fer 
cadascuna de les persones de la institució, a través de la web. 

- Es compilarà i es donarà forma a un document de síntesi amb totes les 
aportacions, que serà un dictamen que es debatrà i aprovarà en aquest 
Consell de Govern.  

- La idea és obrir al llarg de la propera setmana aquest espai web, mentre 
s’acaba de rebre aportacions de les estructures esmentades abans i 
podran continuar incorporant-se al llarg del temps. 

- Finalment, espera debatre el document de posicionament de la Universitat 
de València a finals del mes de novembre o primers del mes de desembre. 

 
La rectora recorda que dijous proper se celebrarà el dia de les Universitats 
saludables, valor que no es pot deixar de tenir en els nostres objectius de 
desenvolupament sostenible. 
 
Finalment, informa que els dies 14 i 15 la Universitat acull la sectorial de la CRUE 
d’Internacionalització, en una modalitat encara híbrida per afavorir la participació;  
la setmana del 18 d’octubre, inaugurarà Expociència, en un format adaptat a 
aquests temps i la setmana de l’Emprendiment. I el dia 29 d’octubre se celebrarà 
l’acte de lliurament de la Medalla de la Universitat de València, concedida per 
aquest Consell de Govern, al catedràtic de la Facultat de Dret, Dr. D. Francisco 
Javier Boix Reig. 
 
També el proper 9 d’octubre se celebra el dia dels valencians i valencianes. Una 
data que ens ha de fer retornar la vista enrere i sentir-nos orgulloses i orgullosos 
del nostre poble i recordar que ja Jaume I va pensar en la creació d’una Universitat 
de València, d’un Estudi General, el nostre, que es crearia el 1499 i que hui 
continuem fent possible entre totes i tots. Feliç dia dels valencians i valencianes. 
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La rectora dóna la benvinguda als nous membres del Consell de Govern,  José 
Antonio Calañas Continent, David Parra Monserrat, Luis Torres Asensi i Joan 
Monrós González, representants de departaments i d’instituts universitaris, 
respectivament i als degans i deganes que ara tenen vot. Així mateix, manifesta 
l’agraïment als representants anteriors pel seu treball i participació. 
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
El Sr. Andrés Fernández Alonso, coordinador de l’AGE, indica que li preocupa 
l’apartat sobre la governança de la LOSU, ja que no se sap com quedarà el text. 
Requereix que la Universitat de València tinga un document on conste la seua 
postura. 
 
La rectora indica que cal esperar a veure l’articulat per anar pronunciant-se i 
valorant. El ministre va anunciar que serà una llei consensuada. 
 
El Sr. Gabriel Aparicio expressa el seu suport a la lectura que fa l’equip rectoral 
sobre la LOSU i opina que es fa una lectura errònia del terme “normalitat”. 
S’hauria d’aprendre de l’experiència i no tornar a fer coses innecessàries. Indica 
que durant aquest any i mig, amb dificultats, s’han tingut reunions de consell de 
govern, claustre i comissions de manera telemàtica. Considera que la tecnologia 
ha de formar part de la nostra normalitat i no emprar-la com a recurs d’urgències. 
D’altra part, indica que un grup de treballadors del Servei d’Informàtica està 
demanant la potenciació del teletreball i encara no hi ha un reglament propi. 
Demana que es prioritze aquesta demanda, que se li dóne la importància que té 
i que no es faça amb una mirada restrictiva.  
 
Punt 3. Aprovació, si escau, del reglament dels premis extraordinaris de doctorat. 
La vicerectora d’Estudis i Política Lingüística presenta l’assumpte i fa referència 
a la documentació que hi ha en l’Aula Virtual de la Universitat de València. Indica 
que aquest Reglament substitueix a l’anterior, l’ajusta a la creació i funcionament 
de l’Escola de Doctorat i a la realitat de les convocatòries de premis 
extraordinaris.  Encara que es modifica pràcticament tot l’articulat, la modificació 
més substancial hi és a l’annex I, on es detallen les àrees per les quals s’assignen 
els premis extraordinaris. Compta amb l’informe favorable de la Comissió 
d’Estatuts i l’informe previ dels serveis jurídics en el qual es fan suggeriments 
sobre la documentació a presentar i el procediment de sol·licitud, que no s’han 
recollit per l’especificitat de la convocatòria.  
 
S’obre un torn d’intervencions.  
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L’investigador, Víctor Bethencourt agraeix la redacció de la proposta, que és més 
simple i moderna que la que hi havia, però es ratifica en el que va comentar en 
la Comissió d’Estatuts i indica que la proposta contravé l’article 28 de la Llei de 
Procediment Administratiu, i vulnera el dret dels interessats de no aportar 
documentació que ja es troba a la Universitat. 
 
El degà de la Facultat d’Infermeria i Podologia indica que a l’article 4.2 cal 
modificar l’url de la seu electrònica de la Universitat. 
 
El director de l’Escola de Doctorat indica que l’Escola es va crear en 2015 i el 
reglament s’havia d’ajustar a aquest fet. A més a més, tots els anys, s’ha 
d’aprovar el barem per a la concessió de premis extraordinaris de doctorat i el 
reglament no s’ajusta a com s’estan fent actualment les convocatòries. També 
indica que algunes tesis no es poden publicar perquè són objecte de patents. Per 
últim, diu que aquesta proposta de reglament ha estat molt debatuda en la Junta 
Permanent i en el Comitè Directiu de l’Escola de Doctorat, on hi ha 61 
representants, coordinadors de programes de doctorat, que l’han informada 
favorablement.  
 
El professor Jesús Olavarría opina que en les intervencions del director de l’Escola 
de Doctorat hi ha una confusió entre publicació i aportació de documentació. 
Encara que no es facen públiques, la administració universitària té les tesis i no 
cal aportar-les de nou, i això ho fa extensiu a qualsevol documentació. El fet que 
s’haja debatut no és motiu per a obviar el problema. El fet que hi hagen tesis que 
no siguen públiques, no significa que no estiguen a la Universitat. Demana que 
es faciliten les coses.  
 
El Sr. Francisco Marín està d’acord amb la intervenció del professor Olavarría. 
Afegeix que en el repositori RODERIC hi són totes les tesis. S’hauria d’afegir una 
còpia digitalitzada en el cas que no estiga en el repositori. 
 
El degà de la Facultat d’Infermeria i Podologia pregunta si a l’annex I les àrees 
que hi ha són àrees de coneixement i si en l’àrea 9 es pot incloure Podologia. 
 
El director de l’Escola de Doctorat respon que per a incorporar un àrea s’ha de 
fer una proposta justificada i raonada, que valorarà el Comitè de Direcció de 
l’Escola de Doctorat, i afegeix que no es tracta d’àrees de coneixement. 
 
La vicerectora d’Estudis i Política Lingüística proposa fer una interpretació ampla 
de la norma. Com que la documentació a presentar no forma part de l’articulat 
del reglament sinó d’un annex, es pot anar ajustant i concretant en cada 
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convocatòria si és necessari sempre, o en quines situacions, aportar còpia 
digitalitzada de la tesi doctoral. Demana que s’aprove la proposta com està. 
 
Se sotmet a votació la proposta. La votació es fa a mà alçada i per 44 vots a 
favor, 4 en contra i cap abstenció, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 240/2021. “Aprovar el Reglament dels premis 
extraordinaris de doctorat”, que s’adjunta com a annex”. 
Annex I. 

 
Punt 4. Aprovació, si escau, de l’extinció de programes de doctorat. 
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. 
Proposa l’extinció de tres programes de doctorat en Mobilitat Humana, en 
Psicologia i Psicopatologia Perinatal i Infantil i en Processos d’Envelliment: 
Estratègies Sociosanitàries, que compten amb l’informe favorable de la Junta 
Permanent i del Comitè de Direcció de l’Escola de Doctorat. 
 
Pel que fa al programa de Mobilitat Humana, indica que mai ha tingut estudiants 
matriculats i, per tant, cal la seua extinció formal. Respecte al programa de 
Psicologia i Psicopatologia perinatal i infantil, no va obtindre la renovació de 
l’acreditació i els estudiants s’han reassignat a altres programes de doctorat. 
Finalment, pel que fa al programa de Processos d’Envelliment: Estratègies 
Sociosanitàries, ha estat integrat en el programa de doctorat de Fisioteràpia que 
inclou una línia en processos d’envelliment i, per tant, s’ha assegurat la 
continuïtat de les persones matriculades en el programa que s’ha d’extingir. 
S’aporta l’acord de la Junta de Facultat de Fisioteràpia sobre aquesta extinció. 
 
Afegeix que aquestes propostes s’han de tramitar al Consell Social i desprès a la 
Generalitat Valenciana que és qui aprova la seua extinció. 
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds. 
 
Se sotmeten a votació les propostes. La votació es fa a ma alçada i per 
unanimitat (47 vots a favor) dels membres del consell, es prenen els acords 
següents: 
 

ACGUV 241/2021. “Aprovar l’extinció del programa de 
doctorat en ‘Mobilitat Humana’ per la Universitat de 
València”. 
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ACGUV 242/2021. “Aprovar l’extinció del programa de 
doctorat en ‘Psicologia i Psicopatologia Perinatal i 
Infantil’ per la Universitat de València”. 
 
ACGUV 243/2021. “Aprovar l’extinció del programa de 
doctorat en ‘Processos d’Envelliment: Estratègies  
Sociosanitàries’ per la Universitat de València”. 
 

Punt 5. Aprovació, si escau, de propostes de modificació de plans d’estudi de 
màster. 
La vicerectora d’Estudis i Política Lingüística presenta l’assumpte i fa referència 
a la documentació que hi ha en l’Aula Virtual de la Universitat de València. Es 
tracta de la proposta de modificació del pla d’estudis del màster universitari en 
Estudis Anglesos Avançats que compta amb l’informe favorable de la Comissió 
d’Estudis de Postgrau. Es proposa augmentar els crèdits del TFM de 9 a 12 
crèdits per ajustar-se a la realitat del treball a realitzar per l’estudiant i eliminar 
l’assignatura de Traducció de Textos Especialitzats. No compta amb informe de 
viabilitat, però la modificació no consumeix recursos.  
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds 
 
Se sotmet a votació la proposta. La votació es fa a mà alçada i per unanimitat 
(46 vots a favor), dels membres del consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 244/2021. “Aprovar la modificació del pla 
d’estudis del màster universitari en ‘Estudis Anglesos 
Avançats’ (MAES)”, segons la memòria justificativa que 
s’adjunta com a annex. Annex II. 

 
Punt 6. Aprovació, si escau, de sol·licituds 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 sol·licituds per a Florida Universitària, tres per a EDEM 
i una per a l’Escola d’Infermeria La Fe. Indica que totes les sol·licituds compten 
amb informe positiu dels departaments corresponents. 
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds. 
 
Per assentiment dels membres del consell, es pren l’acord següent: 
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ACGUV 245/2021. “Concedir venia docendi a professorat 
per a impartir docència en centres adscrits a la 
Universitat de València, durant el curs 2021/2022”, 
d’acord amb la documentació que s’adjunta com a annex. 
Annex III. 
 

Punt 7. Aprovació, si escau, de participació de la Universitat de València en la 
Fundació ValGrai. 
La secretària general presenta l’assumpte i fa referència a la documentació que 
hi ha en l’Aula Virtual de la Universitat de València. Indica que es tracta d’una 
iniciativa de la Conselleria d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital de 
la Generalitat Valenciana on participen les cinc universitats públiques valencianes 
juntament amb empreses de la Comunitat Valenciana que són patrons 
fundacionals. La Fundació de la Comunitat Valenciana Escola de Postgrau i Xarxa 
de Centres d’Investigació en Intel·ligència Artificial (Valgrai: Valencian Graduate 
School and Research Network of Artificial intelligence) es constitueix com a 
fundació privada de caràcter científic-educatiu, de naturalesa permanent i sense 
ànim de lucre, sota la tutela del Protectorat que exerceix la Generalitat 
Valenciana. El seu domicili és a València, al campus de la UPV, al carrer Camí de 
Vera, s/n.  
En breu  està previst l’atorgament de l’escriptura pública de constitució, acte 
que es fa per part de les empreses que són patrones fundacionals de la Fundació 
i el pas següent és la integració de les cinc universitats públiques valencianes en 
el termini d’un any, que estaran representades, tal com es recull en els Estatuts 
de la Fundació per les seues rectores i rectors. (La UPV i la UA ja van autoritzar 
la seua participació en el mes de juliol). 
El projecte pretén impulsar la creació de nous talents en matèria d’intel·ligència 
artificial que permetan renovar el model productiu de la Comunitat Valenciana,  
buscant la cooperació entre tots els generadors de coneixement (científics i 
tecnòlegs) i les empreses i sectors productius de la Comunitat Valenciana amb 
interès en aquesta tecnologia habilitadora per al futur. Per això, fomenta la 
cooperació entre els millors equips d’investigació de la Comunitat Valenciana, 
unint forces per enfrontar de la forma més eficient els grans reptes científics i 
tecnològics en intel·ligència artificial, mobilitzant a la indústria per integrar-se i 
trobar sinergies amb els equips d’investigació per a promoure una formació 
integral dels nous talents del futur. 
Desenvoluparà la seua activitat a nivell autonòmic, nacional i internacional amb 
preferència en l’orientació de les seues activitats i serveis a l’atenció de les 
necessitats específiques de les industries de la Comunitat Valenciana i del sector 
públic, en el seu cas. La seua finalitat és contribuir a incrementar el coneixement 
en intel·ligència artificial i en les disciplines relacionades amb aquesta; 
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desenvolupar i donar suport a la docència de postgrau, la recerca i els estudis en 
intel·ligència artificial i disciplines relacionades i cooperar per aquestes finalitats 
amb les universitats i centres de recerca, empreses i qualsevol altres persones 
físiques o entitats públiques i privades. 
 
Compta amb l’informe dels serveis jurídics i es trametrà al Consell Social per a la 
seua aprovació.  
 
S’obre un torn d’Intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Se sotmet a votació la proposta. La votació es fa a mà alçada i per unanimitat 
dels membres del consell (47 vots a favor), es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 246/2021. “Acordar la participació de la 
Universitat de València en la Fundació de la Comunitat 
Valenciana Escola de Postgrau i Xarxa de Centres 
d’Investigació en Intel·ligència Artificial (ValGRAI)”.  
A tal efecte, s’adjunten els seus Estatuts en valencià i 
castellà juntament amb l’informe jurídic. Annex IV. 

 
Punt 8. Aprovació, si escau, de contractes de llicència de drets d’explotació. 
La vicerectora de Transferència i Innovació presenta l’assumpte i fa referència a 
la documentació que hi ha en l’Aula Virtual de la Universitat de València. 
 
En primer lloc, es refereix al contracte de la llicència no exclusiva d’ús de la 
metodologia ‘Herramienta para la escala de percepción de la empleabilidad (AES), 
específicamente el método de interpretación de los resultados y su excel de 
anàlisis asociado’, de titularitat 100% de la Universitat de València, que s’ofereix 
a Càritas, entitat sense ànim de lucre, classificada com a institució particular de 
solidaritat social en la Direcció General d’Acció Social de Portugal. La seua 
finalitat és donar suport a les persones d’entorns desafavorits en el 
desenvolupament de les seues habilitats adreçades a l’ocupació. L’àrea 
geogràfica és la província de Braga (Portugal). El període de vigència és de cinc 
anys i la contraprestació, un informe anual del detall dels resultats. 
 
A continuació, indica que l’empresa mexicana MaBiosis està interessada en 
obtenir una llicència exclusiva dels drets d’explotació d’una part del resultat 
‘Datos de la microbiota intestinal de muestras de mexicanos’, la titularitat es 
reparteix entre la UV, CIATEJ, CSIC i Fisabio. El període de vigència és de 10 anys 
i l’àrea geogràfica, tot el territori mundial. Les contraprestacions són un 
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pagament inicial de 1000 euros i pagaments anuals del 1% sobre els ingressos 
de l’explotació. 
 
Finalment, presenta dos contractes independents de llicència exclusiva d’ús i 
explotació sobre una mateixa patent: ‘Cepa de Lactobacillus plantarum, uso 
como probiótico y producto bioactivo derivado de ella’. Un dels contractes és de 
titularitat 60% de la Universitat de València i 40% d’AIMPLAS on el llicenciatari 
està obligat a fer una sèrie de pagaments als titulars, a més d’un pagament inicial. 
L’altre, és de titularitat 100% de la Universitat de València. Les 
contraprestacions són les mateixes, tret dels pagaments inicials i pagaments 
anuals sobre les vendes netes de cadascun dels contractes. 
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Se sotmeten a votació les propostes. La votació es fa a mà alçada i per 
unanimitat dels membres del consell (47 vots a favor), es prenen els acords 
següents: 
 

ACGUV 247/2021. “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 llicència de la 
metodologia “Herramienta para la escala de percepción de 
la empleabilidad (Employability Appraisal Scale Tool 
(AES), específicamente el método de interpretación de los 
resultados y su excel de análisis asociado”, que es va 
sol·licitar a l’Oficina Española de Patentes 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 
metodologia esmentada en el punt anterior i la signatura 
del contracte entre la Universitat de València. Estudi 
General i l’empresa Cáritas Arquidiocesana de Braga 
Foundation”, el text del qual s’adjunta com a annex. 
Annex V. 

 
 

ACGUV 248/2021. “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 llicència del 
resultat “Datos de la microbiota intestinal de muestras de 
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mexicanos”, que es va sol·licitar a l’Oficina Española de 
Patentes i Marcas, de la qual és titular la Universitat de 
València en un 10,8%, el CSIC en un 1,.2%, CIATEJ en 
un 60% i FISABIO en un 28%, no són necessaris per a la 
defensa o millor protecció de l’interès públic. 
 
2. Aprovar la llicència d’ús i explotació exclusiva del 
resultat esmentat en el punt anterior i la signatura del 
contracte entre la Universitat de València. Estudi 
General, la Fundació per al Foment de la Investigació 
Sanitària i Biomèdica de la Comunitat Valenciana, la 
Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, MP, el Centro de Investigación y Asistencia en 
Tecnologia y Diseño del Estado de Jalisco, A.C. (CIATEJ, 
A.C.) i el Grupo MaBiosis, S.A”, el text del qual s’adjunta 
com a annex. Annex VI. 
 
ACGUV 249/2021. “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 llicència de la 
patent “Cepa de Lactobacillus plantarum, uso como 
probiótico y producto bioactivo derivado de ella”, que es va 
sol·licitar a l’Oficina Española de Patentes i Marcas, de la 
qual és titular la Universitat de València en un 60% i 
AIMPLAS en un 40% de les reinvindicacions 12 a 24 de 
la sol·licitud, no són necessaris per a la defensa o millor 
protecció de l’interès públic. 
 
2. Aprovar la llicència d’ús i explotació de la patent 
esmentada en el punt anterior i la signatura del contracte 
entre la Universitat de València. Estudi General, 
AIMPAS Asociación de Investigación de materiales 
plásticos y conexas i l’empresa Terwick Diellor 2021, S.L.”, 
el text del qual s’adjunta com a annex. Annex VII. 
 
ACGUV 250/2021. “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 llicència de la 
patent “Cepa de Lactobacillus plantarum, uso como 
probiótico y producto bioactivo derivado de ella”, 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 
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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 esmentada en el punt anterior i la signatura del 
contracte entre la Universitat de València. Estudi General 
i l’empresa Terwick Diellor 2021, S.L.”, el text del qual 
s’adjunta com a annex. Annex VIII. 
 

Punt 9. Aprovació, si escau, de la proposta de modificació de la RLT 2/2021 de 
PAS de la Universitat de València. 
El gerent presenta l’assumpte i fa referència a la documentació que hi ha en 
l’Aula Virtual de la Universitat de València. Indica que aquesta proposta és una 
modificació parcial de l’RLT i compta amb l’acord unànime de la Mesa 
Negociadora. Les modificacions proposades tenen un cost total de 266.000 
euros. Finalment, agraeix la bona disposició de les seccions sindicals participants. 
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds. 
 
Se sotmet a votació la proposta. La votació es fa a mà alçada i per 44 vots a 
favor, cap en contra i 1 abstenció, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 251/2021. “Aprovar la proposta de modificació 
de la Relació de Llocs de Treball 2/2021 del personal 
d’administració i serveis de la Universitat de València”, 
d’acord amb la documentació que s’adjunta com a annex. 
Annex IX. 

 
Punt 10. Autorització, si escau, per a la signatura de convenis de col·laboració. 
La rectora cedeix la paraula els vicerectors i vicerectores perquè presenten els 
convenis corresponents a la seua àrea de treball, la documentació dels quals hi 
és a l’Aula Virtual de la Universitat de València.  
 
La vicerectora d’Ocupació i Programes Formatius presenta tres convenis per a la 
realització de pràctiques externes de l’estudiant amb l’Entitat de Dret Públic 
Salut San Joan de Reux-Baix Camp, amb el Grup Accenture, S.L i amb l’Instituto 
de Mayores y Servicios Sociales de Salamanca. Compten amb informe favorable 
dels serveis jurídics. 
 
El vicerector d’Internacionalització i Cooperació presenta quatre convenis amb 
les Universitats de Cagliari (Italia), San Carlos de Guatemala, Cauca (Colómbia) i 
el darrer amb la Generalitat Valenciana, amb la participació del Vicerectorat de 
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Cultura i Esport, el Vicerectorat d’Igualtat, Diversitat i Sostenibilitat i el 
Vicerectorat d’Innovació i Transferència. Les seues activitats són de suport a 
persones menors d’edat en risc d’exclusió social, persones d’ètnia gitana i la 
realització de tallers d’ocupació. Compten amb informe favorable del serveis 
jurídics. 
 
La vicerectora de Cultura i Esport presenta el conveni amb l’Ajuntament de 
València,  per a establir un marc d’actuació i col·laborar en la creació del Centre 
Valencià Estudis i Preservació del  Patrimoni del Còmic per a preservar i posar en 
valor el Còmic des del punt de vista de la seua conservació i documentació. La 
intenció és promoure la recerca i la difusió i divulgació d’aquest patrimoni.  
 
El vicerector d’Investigació presenta dos protocols generals d’actuació. Un, amb  
QuironSalud, de col·laboració en la investigació per a realitzar projectes conjunts 
d’interès en física mèdica i protonteràpia.  La seua durada és de dos anys, 
prorrogables fins a quatre anys addicionals. No implica obligacions econòmiques 
i compta amb informe positiu dels serveis jurídics. L’altre, amb la Real Academia 
de Ciencias Económicas y Financieras de España, entitat oficial de caràcter 
científic, és una declaració d’intencions d’activitats de difusió, investigació, 
formació i assessorament.  La seua durada és de quatre anys, prorrogables per 
quatre anys addicionals. No comporta obligacions econòmiques i compta amb 
informe favorable dels serveis jurídics. 
 
La vicerectora d’Estudis i Política Lingüística presenta un conveni amb la 
Generalitat Valenciana, a través de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, en 
matèria de pràctiques curriculars del màster universitari en Professorat 
d’Educació Secundària. Actualitza un conveni signat el 3 de novembre de 2020. 
El període de vigència és d’un any, perquè així esta regulat per ordre ministerial. 
És un model que s’ajusta a l’ordre. És possible que siga modificat per l’Advocacia 
de la Generalitat i en eixe cas es comunicaria al Consell de Govern.  
 
El vicerector d’Economia i Infraestructures presenta un conveni que planteja la 
modificació d’un contracte patrimonial amb la Tresoreria General de la Seguretat 
Social i l’Institut Nacional de Gestió Sanitària, subscrit en gener de 2018, per a 
l’execució d’un protocol per a la construcció del Centre Nacional de Dosimetria. 
Compta amb l’informe favorable dels serveis jurídics.  
 
Finalment, la secretària general presenta un conveni, a proposta de la Universitat 
Jaume I de Castelló, amb les cinc universitats públiques valencianes per a la 
contractació d’una plataforma de gestió de documents i arxiu electrònic. El 
conveni té la seua durada des del dia que se signe fins a la finalització del 
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procediment de licitació amb l’adjudicació definitiva del contracte. S’estableix 
una comissió paritària integrada per la persona responsable amb competències 
en matèria d’arxiu de cada Universitat, o persona en qui delegue que, en el nostre 
cas, seria el Vicerector d’Investigació. I, per últim, es delega en la Universitat 
Jaume I la contractació de la preparació, licitació i adjudicació del contracte.  
 
La implementació d’aquest sistema precisa d’una quantia corresponent que, en 
el cas de la Universitat de València, s’ha demanat que s’abone amb càrrec a la 
subvenció directa rebuda del Ministeri d’Universitats per a donar resposta a les 
necessitats de digitalització del nostre arxiu contribuint a la millora de la gestió 
de tota la documentació universitària de manera completa. 
 
Amb la utilització d’aquesta plataforma conjunta s’aconseguirà gestionar de 
manera eficient la documentació universitària, facilitar la interoperativitat entre 
les diferents universitats i compartir els costos dels sistemes informàtics. En 
definitiva, enfrontar el repte que suposa la transformació tecnològica i oferir una 
major servei de qualitat a la comunitat universitària.  
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
El degà de la Facultat de Dret li pregunta al vicerector d’Economia i 
Infraestructures respecte de les obligacions de les parts en el conveni que ha 
presentat i sobre la cessió gratuïta i l’import econòmic que comporta per a la 
Universitat de València.  
 
El vicerector d’Economia i Infraestructures indica que es tracta d’una cessió de 
sòl i que les despeses vinculades a la cessió de la parcel·la corresponen a 
l’Institut Nacional de Sanitat que és el responsable del cofinançament i de les 
despeses generals. Ara sols es modifica la parcel·la.  
 
Per assentiment dels membres del consell, es prenen els acords següents: 
 

ACGUV 252/2021. “Aprovar, per a la seua subscripció, el 
conveni de col·laboració educativa entre la Universitat de 
València. Estudi General i l’Entitat de Dret Públic Salut 
San Joan de Reus-Baix Camp, per al desenvolupament de 
programes de pràctiques externes”, el text del qual 
s’adjunta com a annex. Annex X. 

 
ACGUV 253/2021. “Aprovar, per a la seua subscripció, el 
conveni marc de pràctiques externes entre la Universitat 
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de València. Estudi General i el Grup Accenture, S.L”, el 
text del qual s’adjunta com a annex. Annex XI. 
 
ACGUV 254/2021. “Aprovar, per a la seua subscripció, el 
conveni entre la Universitat de València. Estudi General 
i l’Instituto de Mayores y Servicios Sociales, a través del 
Centro de referencia estatal de Salamanca, de atención a 
personas con enfermedad de Alzheimer y otras 
demencias, per a la realització de pràctiques externes”, el 
text del qual s’adjunta com a annex. Annex XII. 
 
ACGUV 255/2021. “Aprovar, per a la seua subscripció, el 
conveni entre la Universidad de Cagliari (Unica, Italia) i 
Universitat de València. Estudi General”, el text del qual 
s’adjunta com a annex. Annex XIII. 
 
ACGUV 256/2021. “Aprovar, per a la seua subscripció, el 
conveni marc entre la Universidad de San Carlos de 
Guatemala i la Universitat de València. Estudi General”, 
el text del qual s’adjunta com a annex. Annex XIV. 
 
ACGUV 257/2021. “Aprovar, per a la seua subscripció, el 
conveni entre la Universidad del Cauca (Colómbia) i la 
Universitat de València. Estudi General”, el text del qual 
s’adjunta com a annex. Annex XV. 
 
ACGUV 258/2021. “Aprovar, per a la seua subscripció, el 
conveni de col·laboració entre la Generalitat Valenciana i 
la Universitat de València. Estudi General, per al 
finançament d’accions de foment i implementació de 
l’agenda 2030 i dels ODS”, el text del qual s’adjunta com 
a annex. Annex XVI. 
 
ACGUV 259/2021. “Aprovar, per a la seua subscripció, el 
conveni de col·laboració entre la Universitat de València. 
Estudi General i l’Ajuntament de València per a engegar 
el Centre Valencià d’Estudis i Conservació del Patrimoni 
del Còmic”, d’acord amb el text en valencià i castellà que 
s’adjunta com a annex. Annex XVII. 
 
ACGUV 260/2021. “Aprovar, per a la seua subscripció, el 
Protocol General d’Actuació entre la Universitat de 
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València. Estudi General i QuirónSalud”, el text del qual 
s’adjunta com a annex. Annex XVIII. 
 
ACGUV 261/2021. “Aprovar, per a la seua subscripció, el 
Protocol General d’Actuació entre la Universitat de 
València. Estudi General i la Real Academia de Ciencias 
Económicas y Financieras de España”, el text del qual 
s’adjunta com a annex. Annex XIX. 
 
ACGUV 262/2021. “Aprovar, per a la seua subscripció, el 
conveni singular de cooperació educativa entre la 
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport de la 
Generalitat Valenciana i la Universitat de València. 
Estudi General, en matèria de pràctiques acadèmiques 
curriculars del màster universitari en Professor o 
professora d’Educació Secundària”, el text del qual en 
valencià i castellà s’adjunta com a annex. Annex XX. 
 
ACGUV 263/2021. “Aprovar, per a la seua subscripció, la 
modificació del contracte patrimonial de 24 de gener de 
2018, de constitució gratuïta d’un dret de superfície entre 
la Tresoreria General de la Seguretat Social, l’Institut 
Nacional de Gestió Sanitària i la Universitat de València. 
Estudi General, per a l’execució del Protocol subscrit el 
19 d’abril de 2016, entre aquesta i el Ministeri de Sanitat, 
Serveis Socials i Igualtat (avui Ministeri de Sanitat), en 
relació a l’articulació de la constitució gratuïta d’un dret 
de superfície en una parcel·la, propietat de la Universitat 
de València, per a la construcció de les dependències del 
Centre Nacional de Dosimetria”,  el text del qual 
s’adjunta com a annex. Annex XXI. 
 
ACGUV 264/2021. “Aprovar, per a la seua subscripció, el 
conveni de col·laboració entre la Universitat de València, 
la Universitat d’Alacant, la Universitat Jaume I, la 
Universitat Politècnica de València i la Universitat 
Miguel Hernández per a la licitació conjunta per a la 
contractació d’una plataforma de gestió de documents i 
arxiu electrònic per als arxius de la Universitat de 
València, la Universitat d’Alacant, la Universitat Jaume 
I, la Universitat Politècnica de València i la Universitat 
Miguel Hernández”, que s’adjunta com a annex. Annex 
XXII. 
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Punt 11. Presa de coneixement de la declaració d’emergència de diversos 
contractes. 
El vicerector d’Economia i Infraestructures presenta l’assumpte i fa referència a 
la documentació que hi ha en l’Aula Virtual de la Universitat de València. Indica 
que, malgrat que el període d’alarma ja s’ha alçat i, en atenció al protocol adoptat 
per les cinc universitats públiques i la Generalitat Valenciana per a l’inici del curs 
2021-2022, s’ha estimat necessari prorrogar fins al 31 de desembre, dos dels 
contractes d’emergència, ja signats en el període de pandèmia, relatius al servei 
d’informació d’accessos i al servei de neteja als campus universitaris. 
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
El degà de la Facultat de Dret, pregunta com a degà coordinador del Campus de 
Tarongers, per les diferències de dotació pressupostària segons els campus, 
sobretot en l’apartat de neteja on la diferència és substancial. 
 
El vicerector d’Economia i Infraestructures respon que la quantia està relacionada 
amb els espais i les hores de reserva. S’ha de veure el tipus de servei que es fa. 
Els imports depenen de l’equilibri del contracte ordinari i la singularitat de les 
superfícies. 
 
Per assentiment dels membres del consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 265/2021. “Prendre coneixement de les 
declaracions d’emergència de les actuacions necessàries 
per a l’execució dels contractes que tot seguit s’esmenten:  
 
. Contractació del servei d’informació d’accessos als 
campus de la Universitat de València, amb les empreses 
Clece, S.A. i Salzillo Servicios Integrales, S.L., per un 
import de 140.944,19 euros. 
. Contractació dels serveis de neteja als campus de la 
Universitat de València, amb les empreses Fissa Finalidad 
Social, SL. Vareser 96, S.L. i Fovasa S.A.U, per un import 
de 222.128,26 euros.” 

 
Punt 12. Torn obert de paraules.. 
El representant de departaments, José Antonio Calañas, pregunta, pel que fa a 
l’arxiu comptable, si s’ha pensat en l’espai d’arxiu que genera el sistema de gestió 
comptable. Cada operació comptable genera cinc fulls. Opina que, dins de l’esforç 
que es fa per a la digitalització del paper i la racionalització de recursos, seria 
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interessant i urgent que es reduira la quantitat de paper i que es prenguen les 
mesures adeqüades. 
 
El professor Jesús Olavarría indica al director de l’Escola de Doctorat que el sentit 
del seu vot en contra del reglament no és pròpiament pel reglament, sinó per la 
qüestió de l’exigència de presentació de documentació que ja es troba en la 
Universitat. En segon lloc, planteja el tema de l’aula virtual i les fotos. Al final del 
procés el 30 o 40% dels estudiants no tenen foto i segur, que hi ha alguna 
solució. Demana i considera necessari tenir un aula virtual en condicions. A 
continuació opina, pel que fa a les revistes publicades en i des de la Universitat 
de València, que és necessari el reconeixement institucional i el suport a aquestes 
revistes. Demana una solució. 
Finalment, opina que, des de l’experiència que hem viscut, cal aprendre i no 
standaritzar sistemes que obeeixen a situacions d’excepcionalitat. Està 
totalment en desacord amb standaritzar la no presencialitat, ja que s’ha de 
socialitzar. La regla general ha de ser la presencialitat, sense perjudici de poder 
utilitzar, en casos excepcionals o per raons d’urgència, altres sistemes. 
 
El degà de la Facultat d’Infermeria i Podologia recorda que fa unes quantes 
sessions del consell de govern es van canviar les ampolles de plàstic per les de 
vidre. En aquest context de sostenibilitat, comunica que el proper divendres 
s’inaugura el mercat agroecològic a l’Aulari de Blasco Ibáñez i convida a 
participar-hi a l’alumnat i la resta de membres del consell. 
 
L’estudianta Mireïa Quesada comunica que es va a convocar una vaga pel clima 
per al dia 22 d’octubre. Convida a tot l’estudiantat i als sindicats d’estudiants 
perquè s’unisquen a la vaga i també al professorat que no demane l’assistència 
i, a més a més, pregunta si podria lliurar un correu electrònic a la llista zero de la 
UV per a facilitar la convocatòria.  
 
El gerent indica que l’any 2020 es va prendre la determinació d’arribar a paper 
zero a la UV, per això, des de l’administració electrònica s’han fet moltes 
actuacions en aquests mesos, la revisió i la integració de més de 160 
procediments digitals. Ara es treballa en la potenciació de la Seu Electrònica i en 
la implantació del registre electrònic. Pel que fa a l’arxiu electrònic i la 
comptabilitat, s’està treballant en això i es farà una prova pilot. L’objectiu és que 
en gener es posarà en marxa de forma generalitzada. 
 
La Sra. Fuensanta Doménech, respecte de la foto dels estudiants esmentada pel 
professor Jesús Olavarría, indica que si no hi ha fitxer no es pot mostrar una 
imatge. I això és perquè l’estudiant no ha acudit a la cita d’impressió de la 
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targeta. El proper any el Banc de Santander deixarà d’imprimir fotos i haurem de 
veure quin procediment de gestió emprem per agilitzar la gestió i ens puga arribar 
la foto. 
 
El vicerector d’Investigació assumeix la responsabilitat de no haver avançat en el 
tema de les revistes científiques, ja que és un assumpte que està entre cultura i 
investigació. Quan ell arribà al Vicerectorat havia un esborrany de reglament que 
establia unes estructures que eren excessives. S’ha reunit amb els promotors de 
la plataforma, però encara no ha obtingut resposta. Està pendent d’altres 
reunions, però el que està clar és que cal tota la informació per poder fer 
valoracions.  
 
El delegat de la rectora per a estudiants pel que fa a la vaga pel clima, respon a 
Mireia Quesada, que quan demane informació per a la gestió de la vaga, ell es 
posarà a la seua disposició.  
 
Finalment, la rectora dóna les gràcies a totes i tots per la seua implicació i treball. 
I com que no hi ha més assumptes que tractar, es clou la sessió a les 11,15 
hores, de la qual cosa, com a secretària general, estenc aquesta acta.  
 
Vist i plau 
La rectora, 
 
 
 
 
María Vicenta Mestre Escrivá. 
 

 


