Resolució de 5 de novembre de 2020, de la vicerectora d’Estudis i
Política Lingüística, per a incentivar l'increment de la docència en
valencià i en anglès als departaments en l'oferta acadèmica del curs
2021-2022
El Pla d'increment de la docència en valencià (ACGUV 129/2012) fixa l'horitzó
de 2021-2022 per a l'assoliment d'una distribució equitativa de la docència
entre les dues llengües oficials, amb l'objectiu simultani d'augmentar la
docència impartida en anglès com a idioma de comunicació internacional i
llengua de treball de la Universitat de València. Els Criteris aprovats cada curs
pel Consell de Govern per a l'elaboració de l'oferta acadèmica han anat
preveient un percentatge mínim d'oferta en valencià que ha crescut
gradualment al llarg dels cursos, per situar-se ja en un 50% per al curs 202122. Tant els departaments com les comissions implicades en l'elaboració i
l'aprovació de les ofertes acadèmiques s’han esforçat cada any per anar
acostant l'oferta a l'horitzó d'equitat lingüística i fer possibles els percentatges
fixats, cosa que s'ha assolit globalment, per bé que amb certs desequilibris.
Des que es va aprovar el Pla, el Vicerectorat d'Estudis i Política Lingüística ha
estat impulsant els serveis de suport al professorat que l'acompanyen: incentius
als materials docents, assessorament, formació, acreditació, reunions
personalitzades, etc., a més de les accions adreçades a la informació i la
sensibilització dels estudiants. Tanmateix, atès que la responsabilitat última de
la docència recau en el professorat i en els departaments, com a unitats
bàsiques d'organització de la docència, cal disposar de mecanismes que, afegits
als anteriors, incentiven la participació activa d'aquestes unitats en l'esforç de
garantir la competència acadèmica dels graduats en les dues llengües oficials.
Per tot allò exposat, la vicerectora d’Estudis i Política Lingüística, fent ús de les
atribucions que li confereix la Resolució de 19 de juny de 2019, del Rectorat de
la Universitat de València, per la qual s’aprova la delegació de competències en
els vicerectors i les vicerectores, la secretària general, el gerent i altres òrgans
d’aquesta universitat,
RESOL

P rim er

Dotar un incentiu econòmic adreçat als departaments a fi de facilitar l'increment
de la docència en valencià i en anglès i l'assoliment tant dels objectius generals
prevists pel Pla d'increment de la docència en valencià com, més concretament,
del percentatge mínim de docència en valencià fixat pels Criteris per a
l'elaboració de l’oferta per al curs acadèmic 2021-2022.

Segon
L'incentiu, per un import global de 100.000 €, es finançarà a càrrec del capítol
IV del pressupost de la Universitat de València per a l’exercici 2021, orgànica
5060000000 del Servei de Política Lingüística.

Tercer

L'incentiu es dividirà en una part fixa i una altra de variable:
a) La part fixa consistirà en un ajut de 3.000 € per a tot aquell departament
que iguale o supere el percentatge mínim de docència en valencià del
50% establert als Criteris d’OCA del curs 2021-2022. En el cas que la
quantitat total assignada en aquesta part supere la dotació global
d'aquests incentius, aquesta es dividirà a parts iguals entre tots els
departaments que complisquen els requisits.
b) La part variable consistirà en la distribució de la quantitat restant una
vegada descomptada del total la part fixa, fins a 100.000 €, entre tots
aquells departaments que presenten un increment net en la suma
d'hores de docència en valencià i en anglès respecte del curs anterior, de
manera proporcional a l'increment net registrat. La quantitat assignada
en aquesta part no podrà superar els 10€ per hora d'increment net.

Quart

S'exclourà dels recomptes les matèries i les àrees previstes en l'article 3.4.b.10
dels esmentats Criteris.

Cinquè

L'incentiu concedit es revocarà automàticament si el departament beneficiari
incompleix l'oferta docent en valencià o en anglès.

Sisè

Aquesta resolució es publicarà en el tauler oficial de la Universitat de València.

Setè

Delegar en la Direcció del Servei de Política Lingüística el càlcul, l'aplicació i el
seguiment d'aquest incentiu.

Vuitè

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar
recurs potestatiu de reposició en el termini d’un mes comptador a partir de
l’endemà de la seua publicació, davant el mateix òrgan que l’ha dictada, o bé
directament recurs contenciós administratiu, davant els òrgans de la jurisdicció
contenciosa administrativa de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos
mesos comptadors a partir de l’endemà de la seua publicació.
La vicerectora d’Estudis i Política Lingüística
(Per delegació de la rectora DOGV 27.06.2019)
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