
   

 

RESOLUCIÓ DEL RECTORAT DE LA UNIVERSITAT DE VALENCIA SOBRE MESURES 
EXTRAORDINÀRIES REFERIDES A LA REALITZACIÓ DE LES REUNIONS D’ÒRGANS 
COL·LEGIATS A DISTÀNCIA. 

 

El Real Decret 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per a fer front 
a l’impacte econòmic i social del COVID-19 ha establert una sèrie de mesures 
extraordinàries per a possibilitar el teletreball i el funcionament d’òrgans i institucions amb 
instruments telemàtics. En concret, el seu article 5 indica expressament que s’establiran 
sistemes d’organització que permeten mantenir l’activitat per mecanismes alternatius, 
particularment mitjançant el treball a distància, facultat a l’empresa a adoptar mesures 
oportunes si això és tècnicament i raonablement possible i si l’esforç d’adaptació resulta 
proporcionat. El Real Decret assenyala que aquestes mesures alternatives, particularment 
el treball a distància, hauran de ser prioritàries enfront de la cessació temporal o reducció 
de l’activitat. 

D’altra banda, els articles 15 a 18 de la Llei 40/2015, de Règim Jurídic del Sector Públic, 
permeten que els òrgans col·legiats puguen constituir-se, convocar, celebrar les seues 
sessions, adoptar acords i remetre actes tant en forma presencial com a distància. 

Aquest Rectorat, fent ús de les atribucions que li confereixen els Estatuts de la Universitat 
de València, en concret dels articles 93 i 94.2, davant la situació excepcional de la declaració 
d’estat d’alarma en què ens trobem, a l’empara del mencionat article 5 del Real Decret 
8/2020, considera, en benefici de la institució i de la comunitat universitària, per al 
compliment dels terminis interns a efectes organitzatius de la Universitat de València dirigits 
a poder afrontar en les millors condicions el proper curs, i amb l’objectiu de garantir el dret 
a la salut de les persones, que cal fer l’ús necessari de la possibilitat de realitzar totes les 
reunions d’òrgans col·legiats a distància, d’acord amb el Reglament per a la realització de 
reunions i l’adopció d’acords a distància per part d’òrgans col·legiats de la Universitat de 
València, aprovat per Consell de Govern de 18 de febrer de 2019 (ACGUV 26/2019). 

Ara bé, aquest Reglament, aprovat com a regulació general per a dotar de seguretat jurídica 
aquestes reunions i incentivar la seua implantació en condicions de normalitat, contempla 
aquesta possibilitat per a la reunió d’òrgans col·legiats amb algunes cauteles. Així, exceptua 
del seu àmbit d’aplicació el Consell de Govern i el Claustre. A més, preveu la necessitat de 
realitzar la reunió de forma presencial, d’acord amb allò establert en l’article 1.2, si un 10 
per cent dels membres de l'òrgan col·legiat manifesta, abans de 48 hores del dia i l’hora 
fixats, la necessitat de realitzar la sessió de manera presencial. Així mateix, en el seu article 
4.5 s’exceptua d’aquestes reunions acords que establisquen la necessitat de votacions 
secretes. 

 

 



Tenint en compte la situació d’excepcionalitat en què estem immersos, aquest Rectorat 
RESOL que, mentre dure l’estat d’alarma o la impossibilitat efectiva de realitzar reunions 
presencials d’acord amb les recomanacions de les autoritats sanitàries, s’adopten les 
següents mesures extraordinàries per a l’aplicació del Reglament per a la realització de 
reunions i l’adopció d’acords a distància per part d’òrgans col·legiats de la Universitat de 
València, aprovat per Consell de Govern de 18 de febrer de 2019 (ACGUV 26/2019), de 
forma que siga compatible amb les disposicions normatives derivades de la vigent declaració 
de l’estat d’alarma: 

Primer.- Queda sense efecte l’excepció del Consell de Govern, que podrà fer ús també de 
mitjans electrònics per al desenvolupament de reunions no presencials en els termes 
establerts pel Reglament per a la realització de reunions i l’adopció d’acords a distància per 
part d’òrgans col·legiats de la Universitat de València. 

Segon.- Se suspèn l’obligatorietat de realitzar la reunió dels òrgans col·legiats 
presencialment en el supòsit establert en l’article 1.2 de l’esmentat Reglament. 

Tercer.- Es podran realitzar reunions a distància que incloguen en l’ordre del dia punts o 
acords que requerisquen votació secreta, sempre que es garantisca per mitjans tècnics la 
confidencialitat del vot. A tal efecte, es dictarà la Instrucció pertinent per a poder dur a terme 
aquesta possibilitat i es dotarà als òrgans col·legiats de la Universitat d’una solució 
tecnològica utilitzant ferramentes electròniques a disposició de la comunitat universitària. 

Quart.- En compliment de l’article 94.2 dels Estatuts de la Universitat de València es convoca 
Consell de Govern, seguint les instruccions d’aquesta Resolució, per a la ratificació 
d’aquestes mesures extraordinàries que s’aplicaran fins aleshores de manera provisional. 

A la ciutat de València, a vint-i-set de març de 2020, 

M. Vicenta Mestre Escrivà 

Rectora 
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