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CONSELL DE GOVERN 

• 04/02/20 
 

- Aprovació de la RLT PDI amb els canvis a causa de jubilacions, defuncions i 
promocions. (Aprovada en Comissió de professorat, 30/02/20) 

- Aprovació de la renovació de la comissió de reclamacions de la UV. Es prorroga 
el nomenament de Carolina Moreno Castro (Comissió de Professorat 30/02/20) 

- Aprovació del calendari acadèmic i de l'addenda (Aprovat en Comissió d'Estudis) 
El primer quadrimestre tindrà 69 dies lectius i el segon 68 dies. El dia de 
l’obertura de curs serà l’11 de setembre i el curs començarà el 14 de setembre. 

- Aprovació del nombre de places d'accés. No hi ha canvis respecte al número 
d'accés a les titulacions del nostre centre. 

- Aprovació modificacions plans d'estudi, de dobles titulacions (informe vicedegà 
d'Estudis de Grau) 

- Modificació del Reglament de Règim Intern del Consell de Govern, en relació al 
vot de degans/deganes en Consell de Govern. 

- Aprovació de la creació de la Mesa de Mobilitat i del seu Reglament. 
- Modificació del Reglament d’ús dels recursos relacionats amb les tecnologies de 

la informació i les comunicacions de la UV.  
“Únicament es podrà allotjar dades personals o confidencials en serveis de núvol 
o servidors de titulars que presten serveis a la Unió Europea o en països que 
oferisquen un nivell de protecció jurídica equiparable a l’europeu respecte del 
dret de protecció de dades personals, recaient la responsabilitat per pèrdues 
d’informació o per bretxes de seguretat en el prestador d’allotjament. 
Per contra, queda terminantment prohibit fer ús de prestadors de serveis 
d’allotjament que no complisquen els requisits de protecció equiparable al dret 
de protecció de dades de la Unió Europea, per la qual cosa la Universitat de 
València podrà fer recaure tota la responsabilitat, inclòs el mal moral que es 
cause a la institució, en els qui decidisquen fer ús d’aquests serveis ignorant 
aquesta prohibició”. 

- Seguiment de la Bústia de Queixes, Suggeriments i Felicitacions 
- Aprovació model marc de conveni entre UV i empreses per a les pràctiques 

externes. 
- Acord per a la progressió de la carrera professional del PAS (informe favorable 

Taula negociadora)  
Aprovar la retribució per al personal investigador en formació, el contracte 
predoctoral del qual haja finalitzat amb anterioritat a la finalització de l’ajuda 
per lectura de tesi, d’acord amb la proposta que s’adjunta com a annex.” 

 

 

 



 

• 10/03/20 
 

- Aprovació OCA graus, màsters (aprovats en Comissió de Professorat 03/03/20 i  
CEP 4/03/20) 

- Renovació títols propis del centre (Informe vicedegà postgrau, CEP 4/03/20) 
- Aprovació Oferta Pública UV i la seua distribució. (S'ha comunicat posteriorment 

que va ser aprovada per Hisenda, no en aquell moment). 
https://www.uv.es/stepviv/mesa/2020-03-04/2.-OPE-PDI-2020-doc-definitiu-
MN.PDF 

Torn lliure  
72 Places de Professorat Titular d’Universitat. De les quals 16 places es 
convocaran per a la incorporació de personal investigador doctor que haja 
finalitzat el Programa Ramón i Cajal i haja obtingut el certificat I3 Es reserven 
dues places per a persones amb discapacitat. En cas de no superar les proves 
selectives o presentar-se al concurs cap persona amb discapacitat les places 
s’acumularan al torn general.  
52 places de professorat Contractat Doctor. De les quals 3 places es convocaran 
per a la incorporació de personal investigador doctor que haja finalitzat el 
Programa Ramón i Cajal i haja obtingut el certificat I3. Es reserva una plaça per 
a persones amb discapacitat. En cas de no superar les proves selectives o 
presentar-se al concurs cap persona amb discapacitat les places s’acumularan al 
torn general.  
Torn de promoció interna:  30 places de Catedràtic / Catedràtica d’Universitat.  

- Aprovació dels Criteris per al desenvolupament de la carrera docent del PDI de la 
Universitat de València, aplicables al curs 2020-2021. 
https://www.uv.es/uvweb/servei-recursos-humans-pdi/ca/novetats/promocio-curs-
2020/2021-1285923457786/Novetat.html?id=1286029803084 

- Aprovació, si escau, de proposta de modificació de RLT 1/2020 de PAS de la 
Universitat de València. 

 

COMISSIÓ PROFESSORAT 

• 30/01/20 

Informe d'Avaluació del professorat que ha participat voluntàriament en el Programa 
DOCENTIA durant el curs 2018-2019. 

• 03/03/20 

Informe favorable sabàtics, entre ells cinc membres del professorat del centre 

Calendari del procés de promocions (modificat parcialment per les circumstàncies) 

 

 

 



QUALITAT 

• 13/01/20:  'Informe favorable' sense condicions de la certificació del disseny del 
Sistema d'Assegurament Intern de la Qualitat (SAIQ) per a tots els centres de la 
nostra institució, el qual respon als nous requisits del programa matriu AUDIT 
de l'ANECA. Aquesta certificació és un important avanç en un dels principals 
objectius fixats per l'equip de direcció de la UV en matèria de qualitat, 
l'acreditació institucional. 
La certificació del disseny és el primer pas encaminat a l'acreditació institucional 
en compliment del Reial Decret 420/2015 de creació, reconeixement, 
autorització i acreditació d'universitats i centres universitaris. Per a això es 
requereix tindre un SAIQ amb un disseny i implantació certificat per una 
Agència Externa d'Avaluació. 

• 18/02/20: Reunió del Comité de Qualitat del Centre amb la directora de la Unitat 
de Qualitat, Carmen Dasi, i tècniques Amparo Chirivella i Sandra García. Es va 
presentar el SAIQ i els procediments simplificats, que ja hem estat fent i van 
explicar l’acreditació per centres, en comptes de per titulacions.  

• 06/04/20: Aprovació de l’adaptació a la FFTiC del Manual de Qualitat del 
Sistema d’Assegurament Intern de la Qualitat (SAIQ), que es presenta a la Junta.  

 

SOSTENIBILITAT 

• 15/01/20. Reunió amb la vicerectora d’Igualtat, Diversitat i Sostenibilitat per a 
presentar el Projecte ODS als centres.  La persona de contacte per vehicular les 
propostes de sostenibilitat del centre és la degana. Proposta de crear grup de 
treballs i ajuntar iniciatives (interromput el procés per les circumstàncies). 

 

ECONOMIA I INFRAESTRUCTURES 

Pressupost: 

• 20/01/20: Reunió amb el vicerector d’Economia y la vicegerenta per presentar el 
nou model de finançament de la UV basat en una sèrie d’indicadors.  

• 13/02/20: Presentació del nou model de finançament de la UV a degans/es i 
administradors/es aplicat a cada centre.  Al nostre centre suposa un increment de 
uns 30000 euros. També el de laboratoris docents. 

• Pendent reunió específica amb el vicerector d’Economia, suspesa per les 
circumstàncies. Vaig preguntar en reunió telemàtica del dia 3/04/20 i reprendrà 
les reunions després de vacances de Setmana Santa. En el nostre cas, podem 
contar amb el pressupost de l’any passat per començar a treballar. 

Infraestructures: 

S’han portat a terme accions aprovades fa temps: creació d’un aparcabicis i 
aparcapatinets a l’interior del centre (per a us PDI, PAS, ESTUDIANTAT). 



S’han canviat el mobiliari de les aules 104, 105, 106, l’OREIP i secretaria de deganat. 
En espera de canviar les taules del professorat i llevar els armaris de les aules. 
Interrompuda per les circumstàncies. 

S’han canviat les faroles i la lluminària de l’entrada.  

Estan estudiant els problemes amb la instal·lació elèctrica en les aules grans i altres 
qüestions pendents. 

ALTRES QUESTIONS 

• 08/01/20: Reunió amb representants de l’agència valenciana antifrau. 
Presentació de les seues activitats. 

• 30/01/20: Presentació del projecte de la rehabilitació del  Luis Vives 
• 09/03/20: Visita de la rectora i de l’equip de direcció amb representació del 

PAS,  l’equip deganal, direccions de departaments i representants ADR. 

 

  



LA FFTiC EN TEMPS DEL CORONAVIRUS 

Cronologia 

30/01/20: Reunió amb la rectora. Es comenta el tema, sobretot pels estudiants de 
programa internacional que estaven a Xina o anaven a començar la seua estància. 
També la rectora contactarà amb Sanitat per veure el protocol. Comité d’emergències de 
UV. 

29/02/20: Confirmació d’un cas positiu en un estudiant de la Facultat. El contagi va ser 
fora de les instal·lacions i amb aïllament preventiu. Activació del protocol 
d’emergències. Escrit a PDI, PAS i estudiantat. Des d’aquest moment, a través del 
comitè d’emergències, estem en contacte amb Sanitat per qualsevol dubte. 

02/03/20: Pregó des de rectorat amb informació 

03/03/20 i 04/03/20: Confirmació d’un altre cas positiu, d’un membre del professorat. 
El contagi va ser, com el primer cas, fora de les instal·lacions i amb aïllament preventiu, 
raó per la qual les classes s’havien suspès preventivament. Escrit a PDI, PAS i 
estudiantat. 

Seguiment per part de deganat dels casos confirmats positius. 

10/03/20: Consell de Govern: s’informa de la situació a la UV i dels estudiants 
outgoing, especialment d’Itàlia. Seguiment a través de la pàgina institucional. 
Preparació per al teletreball. Per la vesprada, notícia suspensió de les Falles. 

11/03/20: Suspensió de les Falles. Pregó de la rectora. 

12/03/20: Pla de contingència  presentat a 	   consideració de la direcció de Facultats i 
Escoles de la UV, de la seua Junta de PDI, PAS, Comité d’Empresa i representació 
sindical dels treballadors i treballadores, així com representació dels estudiants i 
estudiantes i el Comitè d’Emergències de la UV. Per la vesprada, suspensió de 
l’activitat lectiva.  

13/03/20: Notícia estat d’alerta. 

Des d’aquest moment: 

Setmana 13/03/20 a 22/03/20 

Pla de contingència de la UV, publicat a la pàgina web. 

Elaboració del pla de continuïtat del centre. Aprovació per gerència el 21 de març. Tot 
el personal del centre treballarà des de casa. Apertura del centre els dies 23 i 26 de 
març, amb aforament controlat i certificat de mobilitat signat per degana (professorat i 
PAS per recollir material, neteja i desinfectació del espais, etc.). Des del 30 de març, 
tancament absolut i és la gerència que pot signar els certificats.  

14/03/20: Creació grups whatsapp direccions departament, coordinacions de grau i 
màster, coordinacions mobilitat i de pràctiques externes, gestió centre. 

15/03/20: Enviament al PDI del llistat de recursos TIC de la UV. 



20/03/20: Reunió telemàtica amb directors/es departaments. 

21/03/20: Enviament PDI instruccions docència no presencial a la FFTiC. Enviament 
Protocol d’accés FFTiC (PDI, PAS) dies 23 i 26 març. 

23/03/20: Correu a l’estudiantat 

01/04/20 i 3/04/20: Document de l’AVAP i REACU sobre modificacions guies docents 
i VERIFICA. Acreditacions. 

03/04/20: Consell de Govern: resolució de la rectora en què es modifiquen alguns punts 
del Reglament de reunions virtuals de la UV per poder fer els CG virtualment. Aprovat. 

4/04/20: Pregó del delegat de protecció de dades.  

05/04/20: Document Reflexions del Ministeri d’Universitats. 

Al llarg d’aquestes setmanes: reunions amb CAT, SUPRACAT i Comissió de màsters 
per aprovar canvis en metodologies, activitats i sistemes d’avaluació. 

Reunions rectora i degans, deganes i directora: al menys una vegada per setmana 
(17/03/20, 27/03/20, 03/04/20). La informació es trasllada a l’equip deganal, les 
direccions de departament i coordinacions titulacions. Va canviant ràpidament. 

Informes: vicedegà d’Estudis, vicedegà de Postgrau i Investigació, vicedegana 
d’Internacionalització i Innovació, coordinadora de pràctiques. 

Principals idees (06/04/2020): 

Estudis: finalitza el curs amb docència i avaluació no presencial. De moment, es manté 
el calendari acadèmic, però pot allargar-se en el cas del TFM (s’està estudiant).  

Pròxima reunió amb la vicerectora d’Estudis el dimarts 7 d’abril 2020. Tema: avaluació 
no presencial. 

Doctorat: es modifica el sistema de defensa per fer-les per videoconferència 
https://www.uv.es/uvweb/escola-‐doctorat/ca/actualitat/normativa-‐escola-‐doctorat-‐davant-‐
situacio-‐excepcional-‐covid-‐19-‐1285951943330/Novetat.html?id=1286124849172 

Professorat: continuem treballant amb les promocions, tot i que s’han aturat a nivell 
nacional, però estem en el procés intern. Al tornar de vacances, reunió del subcomitè 
per preparar vacants per jubilacions, defuncions, envelliment i dèficit. 

Pròrroga en els terminis de contractació durant l’estat d’alerta. 

La resta d’informació als informes particulars de l’equip deganal. 

 

 

 

 


