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ACORDS 2020
ACORD

EXECUCIÓ
DATA
Aprovar l’acta del Consell de Govern de 17 de 4/2/20
desembre de 2019
Aprovar la RLT de PDI de la UV, corresponent al 7/2/20
2019
Proposar al Claustre, d’acord amb l’art. 166.2.b) 4/2/20
dels
Estatuts
de
la
UV,
l’elecció
de
catedràtiques i catedràtic per a renovació 7/2/20
parcial de la Comissió de Reclamacions
Concedir venia docendi a la profa. Esther 7/2/20
Gamero Sandemetrio per a impartir docència de
Didàctica de les Ciències Naturals de l’Educació
Infantil (Grau d’Educació Infantil), durant el curs
2019-2020
al
centre
adscrit
Florida
Universitària
Aprovar el calendari acadèmic de la UV, Idem
corresponent al curs 2020-2021
Aprovar l’oferta de places de nou ingrés en
titulacions de grau per al curs acadèmic 20202021
Aprovar l’oferta de places de màsters oficials
per al curs acadèmic 2020-2021
Aprovar la modificació del pla d’estudis de grau
en Ciències Polítiques i de l’Administració Pública
per la UV, afegint que l’assignatura Estructura
Social d’Espanya i de la Comunitat Valenciana
que hi és a l’itinerari Democràcia i Procés Polític
també s’oferirà a l’itinerari de Gestió i
Administració Pública. En el primer cas l’oferta
tindrà actives cinc assignatures entre les que es
trobarà
permanentment
Estructura
Social
d’Espanya i de la Comunitat Valenciana i en el
segon cas, tindrà sis assignatures entre les
quals també es trobarà aquesta assignatura amb
caràcter permanent
Aprovar la modificació dels plans d’estudis dels
graus en Geografia i Medi Ambient, en
Economia,
en
Administració
i
Direcció
d’Empreses i en Finances i Comptabilitat, per la
UV, per tal d’incloure com a requísit d’accés als
estudiants estrangers de parla no hispana
l’acreditació del nivell B2 de coneixement de
castellà o de valencià.
Aprovar la modificació del programa de doble
titulació de grau en Sociologia i de grau en
Ciències Polítiques i de l’Administració
Aprovar la modificació del programa de doble
titulació de grau en Ciències Polítiques i de
l’Administració i de grau en Dret
Modificar el pla d’estudis del màster universitari
en Criminologia i Seguretat
Aprovar l’extinció del pla d’estudis del màster
universitari en Estudis Internacionals i de la Unió
Europea (codi RUCT 4311712) i aprovar el pla

Destinatari
Sec. Gral.
Nºeix:3892
Servei RRHH PDI
Nºeix:3672
Claustre
Nªeix:3892
Servei RRHH PDI
Nºeix:3892
Servei RRHH PDI

Idem

Nºeix:3893
V. Estudis i Pol.
Lingüística
Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem
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4/2/20
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4/2/20
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4/2/20

4/2/20
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17

22

4/2/20

17

23

4/2/20

24

25

d’estudis del màster universitari en Estudis
Internacionals i de la Unió Europea (codi RUCT
4317432)
Aprovar la composició de la CEPE per a
l’elaboració del nou pla d’estudis del màster
universitari en Anàlisi Política.
Aprovar, per 40 vots a favor, cap en contra i 1
abstenció, i proposar al Claustre la proposta de
modificació de l’art. 2.1.D.a) del Reglament de
Consell de Govern.
Aprovar la creació de la Mesa de Mobilitat de la
UV, comissió assessora del Consell de Govern de
caràcter no permanent, i el seu reglament de
funcionament
Modificar l’article 30.3 del Reglament d’ús dels
recursos relacionats amb les tecnologies de la
informació i les comunicacions de la UV
Aprovar
l’informe
sobre
la
Bústia
de
Suggeriments, Queixes i Felicitacions de la UV,
corresponent al curs acadèmic 2018-2019
Aprovar el model de conveni marc de pràctiques
externes de l’estudiant amb empreses i
institucions entre la Universitat de València i
l’empresa/entitat corresponent.
Aprovar, per a la seua subscripció, el conveni de
col·laboració
entre
les
set
universitats
valencianes de la Comissió autonòmica de
l’esport universitari (CADU) i la Universitat de
València.Estudi General
Aprovar, per a la seua subscripció, el conveni
marc de cooperació entre la Universitat de
València.Estudi
General
i
la
Universidad
Autónoma de Bucaramanga
Aprovar, per a la seua subscripció, el conveni de
col·laboració entre la Universitat Jaume I de
Castelló i la Universitat de València.Estudi
General pel que s’estableix un marc de regulació
per a la unitat mixta UV-UJI anomenada
“Laboratori de Psicologia i Tecnologia LabPsiTec

Idem

Idem

4/2/20

Nºeix:3672
Claustre

7/2/20

Nºeix:3896
V.
Igualtat,
Diversitat
i
Sostenibilitat
Nºeix:3897
V.
Estratègia,
Qualitat i Tecnol.
De la Informació
Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Nºeix:3898
V. Ocupació
Programes
Formatius
Nºeix:3899
V.
Cultura
Esport

Nºeix:3900
V. Innovació
Transferència

Idem

Idem

17

Aprovar, per a la seua subscripció, el conveni Idem
general de col·laboració entre la Universidad
Autónoma del Estado de Morelos i la Universitat
de València.Estudi General

Idem

4/2/20

17

Idem

4/2/20

17

Aprovar, per a la seua subscripció, el conveni de Idem
cooperació entre la Universidad Autónoma de
Encarnación de Paraguay i la Universitat de
València. Estudi General, per al reconeixement
del Centre d’Investigació i Documentació de la
Universidad Autónoma de Encarnación, com a
unitat internacional d’investigació associada a
l’Institut Universitari de Polibienestar
Aprovar, per a la seua subscripció, el conveni Idem

Nºeix:3901

i

i

i
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4/2/20

17
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4/2/20

17
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4/2/20
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4/2/20
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4/2/20

20

31

10/3/20

1

32

10/3/20

3

33

10/3/20

4

34

10/3/20

5

35

10/3/20

5

36

10/3/20

6

37

10/3/20

7

38

10/3/20

8

39

10/3/20

9

marc entre la Universitat de València. Estudi
General i la Fundació de la Comunitat Valenciana
Centre d’Investigació Príncep Felip
Aprovar, per a la seua subscripció, el conveni
entre el Ministeri de Defensa i la Universitat de
València. Estudi General, per a la realització de
pràctiques externes en el Centre d’Història i
Cultura Militar Centro (Valencia)
Aprovar, per a la seua subscripció, l’addenda al
conveni de reciprocitat entre la Generalitat
Valenciana, a través de la Conselleria de Justícia,
Administració Pública, Reformes Democràtiques i
Llibertats Públiques i la Universitat de València,
per a la percepció del complement de carrera
administrativa
Aprovar el procediment de progressió dins del
sistema de carrera professional horitzontal del
PAS de la UV
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
Prendre
coneixement
de
la
declaració
d’emergència dels treballs de substitució de
canonades en l’edifici A del Col·legi Major
Rector Peset, per detecció de la bactèria
legionela en el circuit d’aigua calenta sanitària
Aprovar l’acta del consell de govern de 4 de
febrer de 2020.
Elegir Mª Vicenta Alandi Palanca, membre del
consell de govern en representació del PAS per
a formar part, com a vocal del Consell Social

Proposar al Patronat de la Fundació Gral. de la
UV el nomenament dels membres de la
comunitat universitària següents Rafael Crespo
García
(PDI)
i
Guillem
Chismol
Caravaca(estudiant) com a representants de la
Universitat a la Fundació.
Aprovar l’OCA d’estudis de grau per al curs
2020/2021
Aprovar l’OCA d’estudis de màster per al curs
2020-2021
Aprovar l’Oferta Pública d’Ocupació de la UV per
a l’any 2020 relativa a places de cossos docents
universitaris i de professorat contractat doctor i
la distribució de la taxa de reposició d’efectius
Aprovar els Criteris per al desenvolupament de
la carrera docent de PDI per al curs 2020-2021
Aprovar l’adscripció a àrees de coneixement de
places
de
TU
per
a
l’estabilització
d’investigadors/es del Programa Ramon i Cajal
amb certificat I3
Aprovar
la
convocatòria
i
informar
favorablement sobre els perfils i tribunals de
places de professorat TU per a l’estabilització
d’investigadors/es del programa Ramon i Cajal
amb ceritificat I3 amb càrrec a l’Oferta Pública

V. Investigació

Idem

Nºeix:3902
V. Ocupació i
Prog. Formatius

Idem

Nºeix:3273
Gerent

Idem

Nºeix:3903
Vicegerent RRHH
i Org. Administ.
Nºeix:3904
Gerent

Idem

Idem

Nºeix:3905
V. Economia i
Infraestructures

10/3/20

Secretaria Gral

11/3/20

Nªeix:8538
Consell Social
Nºeix:13570
Dtora.Gral.Univer
sitats
Nºeix:8532
Fundació Gral
Nºeix: 8544
Rectorat

22/5/20
Idem

Idem
Idem

Nº eix:8911
Servei RRHH PDI
Idem

12/3/20

Nºeix:8691
Servei RRHH PDI

Idem

Idem

Idem

Idem

13/3/20

Nºeix:8922
Servei RRHH PDI
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10/3/20

12
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10/3/20

12

56

10/3/20

12

57

10/3/20
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d’Ocupació de l’any 2018
Aprovar la convocatòria per a sol·licitar el
complement autonòmic 2020
Concedir venia docendi als professors José Mª
Escalante Fernández i Raquel Morcillo Parra per
impartir docència durant el curs 2019-2020 en
els
centres
adscrits
Edem
Escuela
de
Empresarios
i
Florida
Universitària,
respectivament
Aprovar l’Oferta de títols propis de la UV per al
curs
2020-2021
condicionada
la
seua
implantació a la matrícula
Aprovar, per a la seua subscripció, el conveni
marc de col·laboració amb el Museu de Ciències
Naturals “El Carne” d’Onda
Aprovar, per a la seua subscripció,el conveni
entre les universitats públiques de la Comunitat
Valenciana per a la constitució del Consorci de
Biblioteques Universitàries (BUVAL)
Aprovar, per a la seua subscripció, el conveni
marc amb Komos Compañía Teatral (Asociación
Cultural y Educativa)
Aprovar, per a la seua subscripció, el conveni
marc de col·laboració interinstitucional amb la
Universidad Central de Equador
Aprovar, per a la seua subscripció,, el conveni
marc de cooperació amb la Universidad Nacional
Autónoma de Nicaragua, Managua (UNAMMANAGUA)
Aprovar, per a la seua subscripció, el conveni
amb la Universidad del Rio (Ecuador)
Aprovar, per a la seua subscripció, el conveni
amb la Universidad de Antofagasta (Xile)
Aprovar, per a la seua subscripció, el conveni
amb la Universidad de Cabo Verde
Aprovar, per a la seua subscripció, el conveni
amb la University of Warmia and Mazury in
Olsztyn (Polonia)
Aprovar, per a la seua adscripció, el conveni
amb la Universidad Nacional de Tecnologia e
Investigación MISIS (Rúsia)
Aprovar, per a la seua subscripció, el conveni
amb l’Academia Rusa de Comercio Exterior del
Ministerio de Desarrollo Económico de la
Federación de Rusia
Aprovar, per a la seua subscripción, el conveni
amb la Universidad Estatal de Tomsk (Rusia)

Aprovar, per a la seua subscripció,
marc amb l’Organización Nacional
Españoles (ONCE)
Aprovar, per a la seua subscripció,
amb el Museo Nacional Centro de
Sofía, per a la realització de
formatives en el Museu
Aprovar, per a la seua subscripció,el

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Nºeix:8914
Servei Estudiants

Idem

Nºeix:8921
Vicerectorat
Cultura i Esports
Idem
Nºeix:46072
Consell Social

Idem
10/12/20

Idem

Idem

Idem

Idem

Nºeix:8919
Vicerectorat
d’Internacionalit i
cooperació
Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

el conveni Idem
de Ciegos
el conveni Idem
Arte Reina
pràctiques
conveni de Idem

Nºeix:8918
Vicerectorat
Innov. I Transfer
Nºeix:8917
Vicerectorat
Ocupació
i
Progr.Formatius
Nº8916
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10/3/20

13bis
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10/3/20

14
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3/4/20

únic

62

28/4/20

únic

63

12/5/20

1
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12/5/20

2

65

12/5/20

3

66

12/5/20

4

67

12/5/20

4

68

12/5/20

5

69

9/6/20

1

reciprocitat entre les Universitats Públiques de
la Comunitat Valenciana, per a la percepció del
complement de carrera administrativa
Autoritzar la contractació de les obres de 12/3/20
rehabilitació de l’edifici del Col·legi Major Lluis
Vives de la UV per un import estimat de
16.679.031,01€ (IVA exclòs)
Aprovar el canvi de denominació dels Serveis:
11/3/20
L’actual Servei d’Educació Física i Esports passa
a denominar-se Servei d’Esports.
El Servei d’Extensió Universitària passa a
denominar-se Servei de Cultura Universitària,
integrat
per
l’actual
Servei
d’Extensió
Universitària i la Unitat de Suport del
Vicerectorat de Cultura i Esports
Aprovar la proposta de RLT 1/2020 de PAS de Idem
la UV

Ratificar la Resolució del Rectorat de 27 de març
de 2020 sobre mesures extraordinàries
referides a la realització de les reunions d’òrgans
col·legiats a distància.
Aprovar els Criters Acadèmics d’adaptació del
format presencial al format no presencial de la
docència i l’avaluació en la Universitat de
València com a conseqüència de la COVID19
Aprovar la confirmació, transformació o
amortització de places vacants generades
després del 20 de juny de 2019 (revisió de
plantilla), per al curs 2020-2021, d’acord amb
els criteris i informe de la Comissió de
Professorat
Aprovar la dotació de places de professorat
ajudant doctor per al curs 2020-2021, d’acord
amb els criteris d’assignació de noves places
d’ajudant doctor
Aprovar els Criteris per a atendre situacions
conjunturals de plantilla, durant el curs 20202021. Criteris de reducció de la docència
Aprovar la modificació dels barems de selecció
de professorat contractat de caràcter temporal
de la Fac. de C.Biològiques, respecte del
subapartat 1.1, ítems c) i d) en els barems de
contractat doctor, de professorat contractat
doctor interí i l’apartat 1 de les Disposicions
comunes per a totes les figures contractuals
Aprovar la correcció d’errades del barem per a la
contractació de professorat associat de la
Facultat de Ciències Matemàtiques

3/4/20

Gerent

Nº8693
Vicerectorat
Economia
i
Infraes
Nºeix:8539
Vicerectorat
Cultura i Esports
Nºeix:8535
Vicegerent RRHH

Nºeix:8535
Vicegerent RRHH
Nºeix:8538
Consell Social
Rectorat

28/4/20

V.
Estudis
Pol.Lingüístca

14/5/20

Valija 48165
Servei RRHH PDI

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Sol·licitar a la Universitat Politècnica de Idem
València pròrroga de comissió de serveis a favor
del professor Ramón Estebán Romero, adscrit al
Departament de Matemàtiques, per a prestar els
seus serveis a la Universitat de València, durant
el curs 2020-2021
Aprovar la transformació de places per a la 11/6/20
promoció del professorat durant el curs 2020-

Idem

Nºeix:22779
Servei RRHH PDI

i

2021, d’acord amb la proposta de la Comissió
de Professorat
Aprovar
les
convocatòries
i
informar
favorablement sobre els perfils i tribunals de
places de professorat contractat doctor, de
titular d’universitat i de catedràtic d’universitat
per al curs 2020-2021
Aprovar l’adscripció a àrees de coneixement de
tres places de professorat contractat doctor per
a estabilització de personal investigador que ha
finalitzat el programa Ramon i Cajal i compta
amb el certificat I3. (places núm.6854,6855 i
6856)
Informar favorablement sobre perfils i tribunals
per a la convocatòria de places de professorat
contractat doctor per a estabilització de
personal investigador que ha finalitzat el
programa Ramon i Cajal i compta amb el
certificat I3
Aprovar la transformació de la plaça núm. 1082,
de professorat ajudant, adscrita a l’àrea de
coneixement de Fisioteràpia, en plaça de
professorat ajudant doctor, corresponent a la
promoció del curs 2019-2020
Aprovar la transformació de places vacants
generades després del Consell de Govern de 125-2020, en places de professorat ajudant
doctor.
Aprovar l’adscripció a àrees de coneixement de
8 places de professorat contractat doctor i de 3
places de titular d’universitat, dotades en el
marc
del
Programa
d’Estabilització
de
professorat associat, per al curs 2020-2021
Aprovar el compliment dels criteris lingüístics de
l’OCA del curs 2020-2021 i la revisió de
l’aplicació en OCA de les propostes plantejades
pels Centres, dirigides a augmentar l’oferta en
valencià en els casos on no s’arriba al mínim
establert pels criteris de l’OCA
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9/6/20

2

71

9/6/20

3
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9/6/20

4

73

9/6/20

5

74

9/6/20

6

75

9/6/20

7

76

9/6/20

8

77

9/6/20

9

Ratificar la Resolució de la rectora per la qual Idem
s’estableix
l’obligatorietat
de
la
relacio 12/6/20
electrònica amb la Universitat de València en els
processos de selecció de personal docent i 12/6/20
investigador, de personal d’administració i
serveis i de personal investigador de la
Universitat de València.

Idem
Nºeix:22886
Servei RRHH PAS
Nºeix:22905
Servei
Investigacio

78

9/6/20

10

Nºeix:22777
V.
Igualtat,
Diversitat
i
Sostenibilitat
Nºeix:
Servei RRHHPAS
Nºeix:
Servei Investigac.

9/6/20

10

Aprovar, per a la seua subscripció, el conveni de Idem
col·laboració amb la Generalitat, a través de la
Conselleria de Justícia, Interior i Administració
Pública, per al desenvolupament de treballs
d’investigació, formació i difusió en matèria de 12/6/20
drets fonamentals, mediació i assistència a les
víctimes del delicte, especialment, violència
sobre la dona, abordats des de la perspectiva
jurídica
Aprovar, per a la seua subscripció el conveni de Idem
col·laboració amb la Generalitat, a través de la

79

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Nºeix:22780
V. Innovació

i

10

Conselleria d’Innovació, Universitats, Ciència i
Societat Digital, per a la creació i funcionament
de la Càtedra Bretxa Digital de Gènere, durant
l’exercici 2020.
Aprovar, per a la seua subscripció, el conveni Idem
marc de col·laboració amb la Generalitat, a
través de la Conselleria de Sanitat Universal i
Salut Pública i la Companya Glaxosmithkline, per
a la creació de la Càtedra EVES-GSK d’Avaluació
d’Intervencions Sanitàries.

Transferència

80

9/6/20

81

9/6/20

10

Aprovar, per a la seua subscripció, el conveni Idem
marc amb la Generalitat, a través de la
Conselleria
d’Habitatge
i
Arquitectura
Bioclimàtica, la Universitat Politècnica de
València, la Universitat Jaume I de Castelló, la
Universitat d’Alacant i la Universitat Miguel
Hernández d’Elx, per a la creació de la Càtedra
Nova Transició Verda (cap a la reconstrucció
verda i l’hàbitat sostenible).

Idem

82

9/6/20

10

Idem

83

9/6/20

10

Aprovar, per a la seua subscripció, el conveni Idem
marc de col·laboració amb la Sociedad Española
de Oncología y Hematología (SEHOP)
Aprovar, per a la seua subscripció, el conveni de Idem
cooperació educativa amb la Universidad de
Cádiz per a pràctiques acadèmiques externes i
treballs fi de grau o de màster.
Aprovar, per a la seua subscripció, el conveni de Idm
cooperació educativa amb la Universidad
Católica de València San Vicente Mártir per a
pràctiques acadèmiques externes i treballs fi de
grau o de màster.
Aprovar, per a la seua subscripció, el conveni de Idem
cooperació educativa amb la Universitat Rovira
Virgili, per a pràctiques acadèmiques externes i
treballs fi de grau o de màster.

Idem

Aprovar les actes dels consells de govern 25/6/20
següents:
. ordinària de 10 de març de 2020
. extraordinària i a distància de 3 d’abril de
2020
. extraordinària i a distància de 28 d’abril de
2020.
. extraordinària i a distància de 12 de maig de
2020
. extraordinària i a distància de 9 de juny de
2020
Aprovar la proposta d’assignació de retribucions 26/6/20
addicionals de PDI funcionari, anualitat 2020,
trametre-la a l’AVAP i delegar en el Vicerectorat
d’Ordenació Acadèmica i Professorat l’elaboració
de la proposta d’acord de retribucions
addicionals per al professorat que presente
sol·licitud per al 2020
Aprovar el Reglament de Funcionament del 29/6/20

Secretària Gral.

84

9/6/20

10

85

9/6/20

10

86

23/6/20

1

87

23/6/20

3

88

23/6/20

4

Idem

Nºeix:22781
V. Ocupació
Programes
Formatius

i

Idem

Nº eix:24662
Cap Servei RRHH
PDI

Nºeix:24760

89

23/6/20

Registre Espanyol de Tumors Infantils (RETI
SEHOP-UV), ubicat en la Universitat de València.
Aprovar el Reglament de la Comissió de Idem
Diversitats

5

la

Comissió

de Idem

Nºeix:24763
V.Igualtat,
Divers.
Sostenibilitat
Idem

I

90

23/6/20

6

Modificar el Reglament
Sostenibilitat

91

23/6/20

7

Aprovar
el
Reglament
d’Administració 2/7/20
Electrònica de la Universitat de València

Nºeix:25481
V.
Estrategia,
Qualitat
i
Tecn.Informació
Nºeix:25482
Registre General
Nºeix:25480
Dtora.
Servei
Informàtica

92

23/6/20

8

Idem

93

23/6/20

9

94

23/6/20

10

Aprovar el Reglament de Registre Electrònic Idem
General de la Universitat de València.
Ratificar la resolució de la rectora de 15 de juny, 29/6/20
autoritzant la realització de les sessions de
Claustre a distància o en modalitats mixtes.
Aprovar la proposta de comptes anuals de 26/6/20
l’exercici 2019 de la UV
29/6/20

95

23/6/20

11
12

96

23/6/20

13

97

23/6/20

14

Prendre
coneixement
de
declaracions 29/6/20
d’emergència de les actuacions necessàries per
a l’execució de diferents contractes durant
l’estat d’alarma

Nºeix:24769
V. Economia i
Infraestructures

98

23/6/20

15

Aprovar, per a la seua subscripció, el contracte Idem
de subllicència de drets d’explotació de la
metodologia Empowering Coaching entre la UV i
la Universidad Autónoma de Nuevo León
(UANL)

Nºeix:24770
V. Economia i
Infraestructures

99

23/6/20

16

Idem

100

23/6/20

17

Aprovar la llicència d’explotació i ús de la patent Idem
i know-how Bioconjugados y anticuerpos para la
inmunodetección asistida por derivatización de
la micotoxina patulina i la signatura del
contracte entre l’Agència Estatal del Consell
Superior d’Investigacions Científiques, la UV i
l’empresa Eurofins Abraxis
Aprovar, per a la seua subscripció, el conveni Idem

i

de

V. Investigació

Aprovar la distribució de crèdit per a l’adquisició 29/6/20
d’equipaments de laboratoris docents i suport a
la docència i les normes per a la seua gestió
durant l’exercici 2020
Aprovar la proposta de modificació parcial dels 26/6/20
preus públics del Servei Central de Suport a la
Investigació Experimental (SCSIE) amb la 29/6/20
consegüent
modificació
del
reglament
d’execució pressupostària

Nºeix:24765
Rectorat
Nºeix:24663
Consell Social
Nºeix:24766
Cap
Servei
Comptabilitat
Nºeix:24767
V. Economia i
Infraestructures
Nºeix:24663
Consell Social
Nºeix:24766
Cap
Servei
Comptabilitat

Nºeix:24771

marc amb la Universidad Central del Ecuador
101

23/6/20

17

102

23/6/20

17

103

23/6/20

17

104

23/6/20

17

Aprovar, per a la seua subscripció, el conveni Idem
marc amb Kumamoto University (Japó)
Aprovar, per a la seua subscripció, el conveni Idem
marc amb Deutsches Elektronen-Synchroton
Desy (Alemanya)

V. Internacionalit.
I Cooperació
Idem
Idem

Aprovar, per a la seua subscripció, el conveni Idem
amb la Fundació d’Investigació Sanitària i
Biomèdica de la Comunitat Valenciana, per a
establir un marc de col·laboració per a la unitat
mixta d’investigació Unitat mixta de recerca en
mètodes estadístics pera dades biomèdiques i
sanitàries. UV-FISABIO
Aprovar, per a la seua subscripció, el conveni Idem
amb l’Agència Valenciana de la Innovació per al
manteniment i desenvolupament d’una unitat
científica d’innovació empresarial en l’ICMOL
Aprovar, per a la seua subscripció, el conveni Idem
amb l’Agència Valenciana de la Innovació per al
manteniment i desenvolupament d’una unitat
científica d’innovació empresarial en l’IFIC

Nºeix:24773
V. Investigació

Nºeix:24774
V.
Innovac.
Transfeerència

I

105

23/6/20

17

Idem

106

23/6/20

17

Aprovar, per a la seua subscripció, el conveni Idem
amb la Confederació Hidrogràfica del Júcar per a
la realització de pràctiques externes

Nºeix:24775
V. Ocupació i
Prog. Formatius

107

23/6/20

17

Idem

108

23/6/20

17

Aprovar, per a la seua subscripció el conveni Idem
amb l’Institut Social de la Marina, per a la
realització de pràctiques acadèmiques externes
de l’estudiantat
Aprovar, per a la seua subscripció, el model de Idem
conveni de cooperació educativa amb altres
universitats per a la realització de pràctiques
acadèmiques externes

109

23/6/20

17

Aprovar, per a la seua subscripció, l’acord de Idem
col·laboració per al desenvolupament del
Programa per a la formació de titulats/des
universitaris en empreses i institucions i el
model de conveni de col·laboració empresarial
amb la Fundació Universitat-Empresa de
València i l’empresa o entitat col·laboradora.

Idem

110

1/7/20

Únic

Aprovar, per unanimitat, el document de 1/7/20
regulació d’adaptació de la docència de les
titulacions oficials de la UV,
en el primer
quadrimestre del curs 2020-2021

Nºeix:25068
V. Estudis i Pol.
Lingüística

111

14/7/20

2

Concessió de la Medalla de la Universitat de 16/7/20
València al Dr. Javier Boix Reig

Nºeix:27369
Servei RRHH PDI
Nºeix:28038

Idem

112

14/7/20

3

113

14/7/20

3

114

14/7/20

4

115

14/7/20

5

116

14/7/20

6

117

14/7/20

7

118
119

14/7/20
14/7/20

8
9

120

14/7/20

10

121

14/7/20

11

122

14/7/20

12

123

14/7/20

13

124

14/7/20

14

125

14/7/20

15

126

14/7/20

16

22/7/20
Aprovar el calendari de processos de gestió Idem
acadèmica i administrativa del Servei de RRHH
PDI
Aprovar el calendari de processos de gestió Idem
acadèmica
i
administratiba
del
Servei
d’Estudiants
Aprovar la transformació de la plaça vacant Idiem
núm.2158 de professorat titular d’escola
universitària, adscrita al departament de Dret
del Treball i de la Seguretat Social en plaça de
professorat ajudant doctor
Aprovar la transformació de la plaça vacant Idem
núm.879 de professorat titular d’universitat,
adscrita al departament de Didàctica de la
Llengua i la Literatura en plaça de professorat
contractat doctor.

Rectorat
Idem

Aprovar la convocatòria de concurs de places
vacants de professorat contractat doctor i de
titular d’universitat amb càrrec a l’OPE 2020
Aprovar
propostes
de
contractació
de
professorat emèrit i la renovació de contractes
vigents
Aprovar el nomenament de professorat honorari
Informar favorablement sobre la valoració
definitiva dels mèrits de professorat feta per la
Comissió d’Investigació i la Comissió de
Professorat i proposar l’adjudicació de 25
llicències per període sabàtic per al curs
2020.2021
Proposar, en compliment de l’art.28.2 del
Reglament de Selecció de PDI de la Universitat
de València el nomenament de la professora
Susana Novella del Campo,
titular
del
departament de Fisiologia, per a formar part de
la Comissió de Recursos
Aprovar el canvi d’adscripció de la plaça núm
100 de titular d’universitat, ocupada pel
professor Jesús Muñoz Bertomeu, de la Facultat
de Ciències Biològiques a la Facultat de Farmàcia
Aprova les activitats de reconeixement de
crèdits per participació universitària per al curs
2020-2021
Aprovar
el
protocol
d’actuació
davant
pràctiques fraudulentes en la Universitat de
València
Aprovar les modificacions del pla d’estudis del
màster interuniversitari en Ingenyeria Ambiental
Elegir els següents PDI que formaran part de la
Comissió de Sostenibilitat:
. Cervera Taulet, Amparo Dtora. Institut
Economia Internacional
. Vázquez de Agredos, Marisa. Vicedegana de la
Facultat de Geografia i Història.
. López Baeza, Ernesto. Prof. Fac. Física
Proposar, en compliment de l’art. 10 del

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem
Idem

Idem
Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Nºeix:27372
Servei Estudiants

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Nºeix:27373
V.
Igualtat,
Diversitat
i
Sostenibilitat

Idem

Nºeix:27374

Nºeix:27372
Servei Estudiants
Nºeix:27369
Servei RRHH PDI

Idem

127

14/7/20

17

128

14/7/20

18

129

14/7/20

20

130

Reglament d’Avaluació de l’activitat docent del
professorat de la UV els següents vocals que
formaran part de la Comissió de Garanties:
. Alba Pagan, Ester. Fac. Geografia i Història
. Climent Diranzo, Fco, José. Economia Financera
i Actuarial.
. López Ginés, Concepción. Patologia
. Ochando Gómez, Luis E. Química Física

V.
Estrategia,
Qualitat i Tec.
Informació

Aprovar el model de finançament de despeses Idem
de funcionament ordinari de centres, les seues
normes de gestió i de la distribució definitiva
per
a
l’exercici
2020
de
la
partida
pressupostària corresponent
Aprovar el model de finançament de laboratoris Idem
docents, les seues normes de gestió
i la
distribució definitiva per a l’exercici 2020 de la
partida pressupostària corresponent
Aprovar, per a la seua subscripció l’acord de Idem
cooperació educativa amb la Generalitat
Valenciana, a través de la Vicepresidència
segona i la Conselleria d’Habitatge i Arquitectura
Bioclimàtica per a la realització de pràctiques
formatives de l’alumnat universitari l’any 2020

Nºeix:27375
Servei
de
Comptabilitat
i
Pressupostos

Aprovar, per a la seua subscripció, el conveni Idem
amb el Ministeri de Transports. Movilitat i
Agenda Urbana, per al desenvolupament de
programes de formació educativa
Acordar, en compliment de l’art. 90.8 dels 8/9/20
Estatuts, la participació de la UV en l’Associació
Inndromeda: Aliança en tecnologies habilitadores 9/9/20
per al sistema productiu de la Comunitat
Valenciana i el seu sector públic

Idem

Aprovar les actes ordinàries del consell de 6/10/20
govern de 23 de juny i 14 de juliol i les
extraordinàries d’1 de juliol i 8 de setembre de
2020
Informar favorablement la renovació de comissió 14/10/20
de serveis al prof. Julio Jorge Fernández Garrido
(dept. Infermeria de la UV)per a prestar serveis
a la Conselleria de Sanitat, Universitat i Salut
Pública durant el curs 2020-2021

Secretaria Gral.

Idem

Nºeix:27376
V. Ocupació
Programes
Formatius

14/7/20

20

131

8/9/20

únic

132

6/10/20

1

133

6/10/20

3

134

6/10/20

3

Informar favorablement comissió de serveis al Idem
prof. Jordi Garcés Ferrer (dept. Treball Social i
Serveis Socials de la UV) per a prestar serveis a
l’OCDE/UNESCO, durant el curs 2020-2021

Idem

135

6/10/20

4

Aprovar
la
convocatòria
i
informar Idem
favorablement sobre els perfils i tribunals de
places de TU amb càrrec a l’Oferta Pública
d’Ocupació 2020 (places vacants d’àrees de
coneixement amb situacions estructurals greus i
places
dotades
dins
del
Programa
d’Estabilització de professorat associat)

Valija: 63666
Servei RRHH PDI

Nºeix: 30555
Consell Social
Nºeix:30765
Claustre

Valija:63633
Servei RRHH PDI

i

136

6/10/20

5

Aprovar
la
convocatòria
i
informar Idem
favorablement els perfils i tribunals de places de
contractat doctor amb càrrec a l’Oferta Pública
d’Ocupació 2020 (places vacants d’àrees de
coneixement amb situacions estructurals greus
i
places
dotades
dins
del
Programa
d’Estabilització
d’Estabilització

Idem

137

6/10/20

6

Aprovar
la
convocatòria
i
informar Idem
favorablement sobe els perfils i tribunals de TU
per a l’estabilització de personal investigador del
Programa Ramon i Cajal amb certificat I3

Idem

138

6/10/20

7

Aprovar la convocatòria, per concurs de trasllat, Idem
d’una plaça de TU de l’àrea de Metafísica i
Teoria del Coneixement (dept. Filosofia) i
informar favorablement el perfil i tribunal
sempre que se subsanen les incidències
existents

Idem

139

6/10/20

8

Valija: 63675
Servei RRHH PDI

140

6/10/20

9

141

6/10/20

11

Fer seua i aprovar la proposta d’informe global Idem
positiu del Pla d’Ordenació Docent del curs
2019-2020, realitzada per la Comissió de
Professorat d’1-10-2020, amb les precisions,
justificacions i recomanacions incloses a
l’informe
Concedir venia docendi a professorat per Idem
impartir docència durant el curs 2020-2021 a
EDEM Escola d’Empresaris
Concedir premis extraordinaris de doctorat, Idem
corresponents al curs 2019-2020 a doctors i
doctores

142

6/10/20

12

Aprovar les Normes de prèstec a domicili per a 15/10/20
totes les biblioteques de la UV

143

6/10/20

13

Aprovar el RRI del Servei de Biblioteques i Idem
Documentació

Idem

144

6/10/20

14

Aprovar el Reglament de coordinació entre Idem
centres de cada Campus

145

6/10/20

15

Modificar l’addenda del calendari general per a 14/10/20
l’any 2020 per establir el dia del servei en els
serveis que no tinguen establert eixe dia

Valija 63772
Degans/es
i
Dtora
Valija63784
Escola Doctorat
Valija 63703
Vicegerència i
Servei RRHH PAS

146

6/10/20

16

Aprovar l’Oferta d’Ocupació del PAS de la UV, Idem
per a l’any 2020

Idem

147

6/10/20

17

Aprovar, per a la seua subscripció, el conveni de Idem
col·laboració amb l’Ajuntament de València per
a la creació de la Càtedra “Ajuntament de
València-UV. Ludificació i Govern Obert a la
ciutat de València”

Valija 63603
Servei
de
Transferència
i
Innovació
V. Innovació i
Transfer.

Idem

Valija63592
Servei
EstudiantsDoctorat
Nºeix:36348
V.Cultura i Esport

148

6/10/20

17

Aprovar, per a la seua subscripció, el conveni de Idem
col·laboració amb l’empresa Señalizaciones y
Obras Fernández, S.L. (SEOFER), per a la creació
a la UV de la Càtedra “Seofer de Seguretat
Viària i Mobilitat Intel·ligent”

Idem

149

6/10/20

17

Aprovar, per a la seua subscripció, el conveni de Idem
col·laboració amb l’empresa Graphenano, S.L

Idem

150

6/10/20

17

Aprovar, per a la seua subscripció, el conveni de Idem
cooperació amb la Generalitat Valenciana,
mitjançant
la
Vicepresidència
segona
i
Conselleria
d’Habitatge
i
Arquitectura
Bioclimàtica, per a la realització d’activitats de la
càtedra Nova Transició Verda, durant l’exercici
2020

Idem

151

6/10/20

17

Aprovar, per a la seua subscripció, el conveni 15/10/20
marc de col·laboració amb la Generalitat
Valenciana,
mitjanant
la
Conselleria
de
Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat
Democràtica , per a la realització del projecte
“La cooperació universitària al desenvolupament
2020. UV”

Valija 63840
V. Internacionl. I
Coperació

152

6/10/20

17

Aprovar, per a la seua subscripció, l’acord marc Idem
de cooperació interinstitucional amb l’Instituto
Nacional de Antropologia e Historia de los
Estados Unidos Mexicanos.

Idem

153

6/10/20

17

Aprovar, per a la seua subscripció, el conveni Idem
marc de col·laboració amb l’ONG Fami
(Madagascar)

Idem

154

6/10/20

17

Aprovar, per a la seua subscripció, el protocol Idem
marc d’intercanvi acadèmic i cientific amb la
Universidad Estatal de San Petesburgo (Rúsia),
per als anys 2020-2021

Idem

155

6/10/20

17

Aprovar, per a la seua subscripció, el conveni de 16/10/20
col·laboració amb l’Administració General de
l’Estat (Ministeri de Política Territorial i Funció
Pública – Secretaria de l’Estat de Política
Territorial i Funció Pública) per a la realització de
pràctiques
externes
dels
estudiants
de
grau/màster en Farmàcia, Medicina, Informació i
Documentació, Periodisme, Dret i Infermeria de
la UV en la Delegació del Govern de la Comunitat
Valenciana/Subdelegació del Govern a València.

Valija 63933
V. Ocupació
Programes
Formatius.

156

6/10/20

17

Aprovar, per a la seua subscripció el conveni de Idem
col·laboració amb l’entitat Seniors Españoles
para la Cooperación Técnica (SECOT), per a la
creació de l’aula d’emprenedoria de l’experiència
(UVEMPREN-SECOT)

Idem

157

6/10/20

17

Aprovar, per a la seua subscripció, el conveni de Idem

Valija 63936

i

158

6/10/20

17

159

6/10/20

18

160

6/10/20

18

161

3/11/20

1

162

3/11/20

3

163

3/11/20

4

164

3/11/20

4

165

3/11/20

5

166

3/11/20

6

167

3/11/20

7

168

3/11/20

7

169

3/11/20

7

170

3/11/20

7

reciprocitat amb l’Ajuntament de Sagunt, per a
la percepció del complement de carrera
administrativa
Aprovar, per a la seua subscripció, el conveni de Idem
col·laboració amb la Diputació de València, per
a la realització d’activitats formatives i
d’investigació durant el 2020

Vicegerència

Aprovar la llicència exclusiva d’explotació de la
patent “Mètode i sistema per a monitoritzar la
mobilitat de vehicles i de persones i programa
d’ordinador que implemente el mètode” i la
signatura del contracte amb l’empresa ESAM
TECNOLOGIA, S.L.
Aprovar la llicència co-exclusiva d’explotació i ús
de la patent “Bioconjugados y anticuerpos para
la inmunodetección asistida por derivatización
de la micotoxina patulina” i la signatura del
contracte amb el CSIC i l’empresa R-Biopharm
Rhone Limited
Aprovar l’acta del Consell de Govern de 6
d’Octubre de 2020
Aprovar el document de regulació d’adaptació
de docència de titulacions oficials de la UV en el
segon quadrimestre del curs 2020-2021
Modificar la titulació oficial de màster
universitari en Química
Modificar la titulació oficial de màster
universitari
en
Professorat
d’Educació
Secundària
Aprovar amb caràcter excepcional, el títol propi
“Expert Universitari en Infecció Respiratòria
Hospitalària” per al curs 2020-2021
Aprovar els Criteris per a l’elaboració de l’OCA
de grau i màster per al curs 2021-2022
Aprovar per a la seua subscripció, el conveni de
col·laboració amb la Generalitat Valenciana, a
traveés de la Vicepresidència i Conselleria
d’Igualtat i Polítiques Inclusives, per al foment
d’activitats en matèria d’Igualtat en la Diversitat
per a l’exercici 2020
Aprovar, per a la seua subscripció, el conveni de
col·laboració amb la Generalitat Valenciana, a
través de la Vicepresidència i Conselleria
d’Igualtat i Polítiques Inclusives, per al foment
d’activitats que incorporen la perspectiva de
gènere de forma transversal

Nºeix: 36326
V. Innovació
Transferència

15/10/20

Valija 63969
Gerència
Vicegerència

i

Idem

Idem

4/11/20

Secretaria Gral.

9/11/20

Idem

Nºeix: 40194
V. Estudis I Pol.
Lingüística
Idem

Idem

Idem

5/11/20

e-mail
V. Estudis

9/11/20

Valija 66211
Servei RRHH PDI
Nºeix: 40196
V.
Igualtat,
Diversitat
i
Sostenibilitat

Idem

Idem

Aprovar, per a la seua subscripció el conveni de Idem
col·laboració amb la Generalitat Valenciana, a
través de la Conselleria de Participació,
Transparència,
Cooperació
i
Qualitat
Democràtica, per a cofinançar la Càtedra de
Cooperació i Desenvolupament Sostenible,
durant l’exercici 2020
Aprovar, per a la seua subscripció, el conveni de Idem
col·laboració
amb
la
Universidad
Latinoamericana (Mèxic)

Idem

Valija 66218
V. Internacional.
I Cooperació

Idem

171

3/11/20

7

172

3/11/20

7

173

3/11/20

7

174

3/11/20

7

175

3/11/20

7

176

3/11/20

7

177

3711/20

7

178

3/11/20

7

179

22/12/20

1

180

22/12/20

3

181

22/12/20

4

182

22/12/20

5

183

22/12/20

6

Aprovar, per a la seua subscripció, el coneni de Idem
col·laboració amb la Universidad Concepción
(Xile)
Aprovar, per a la seua subscripció, el conveni de Idem
cooperació educativa amb la Generalitat
Valenciana,
a
través
de
la
Conselleria
d’Agricultura,
Desenvolupament
Rural,
Emergència Climàtica i Transició Ecològica, per a
la
realització
de
pràctiques
formatives
subvencionades, durant l’any 2020

Idem

Aprovar, per a la seua subscripció, el conveni
marc amb el CSIC, per al desenvolupament de
pràctiques acadèmiques externes de grau i de
TFG
Aprovar, per a la seua subscripció, el conveni
marc de pràctiques acadèmiques externes amb
Quimacova
Aprovar, per a la seua subscripció, el conveni
singular de cooperació educativa amb la
Generalitat Valenciana, a través de la Conselleria
d’Educació, cultura i Esport, en matèria de
pràctiques acadèmiques externes curriculars
dels graus de mestre/a d’Educació Infantil i de
mestre/a d’Educació Primària
Aprovar, per a la seua subscripció, el conveni
singular de cooperació educativa amb la
Generalitat Valenciana, a través de la Conselleria
d’Educació, Cultura i Esport, en matèria de
pràctiques acadèmiques externes curriculars del
Màster
univ.
en
Professorat
d’Educació
Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació
Professional i Ensenyaments d’Idiomes
Aprovar, per a la seua subscripció, el conveni de
cooperació educativa amb la Generalitat
Valenciana, a través de la Conselleria de Sanitat
Universal i Salut Pública, i el Consorci Hospital
General Universitari de València, per a la
realització de pràctiques acadèmiques externes
Aprovar, per a la seua subscripció, el Protocol
General d’Actuació amb l’Institut Mèdic Valencià
Aprovar l’acta de la sessió a distància del consell
de govern de 3 de novembre de 2020
Aprovar la convocatòria, el perfil i el tribunal de
la plaça núm 1558 de professorat contractat
doctor
Autoritzar la Gerència de la UV al pagament en
concepte de bestreta, amb caràcter mensual i a
partir de gener de 2021 de les retribucions
addicionals del 2021.
Aprovar que la UV forme part, com a sòcia, de
l’Associació Reserva de la Biosfera del Valle del
Cabriel i designar representants titular (Jorge
Hermosilla Pla, vicerector de Projecció Territorial
i Societat) i suplent ( Emilio Barba Campos, TU
de Microbiologia i Ecologia)
Aprovar la convocatòria de premis extraordinaris
de doctorat, curs 2020-2021

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Nºeix: 40195
V. Estudis i Pol.
Lingüística

Idem

Idem

Idem

Nºeix: 40236
V. Estudis i Pol.
Lingüística

Idem

Nºeix: 40279
V. Investigació
Secretaria Gral.

23/12/20

Valija 66292
V. Ocupació i
Progr. Formatius

23/12/20

Valija 71224
Servei RRHH PDI

28/12/20

Valija 71309
Servei RRHH PDI

23/12/20

Valija 71223
V. Proj.Territorial
i Societat
Consell Social

28/12/20

Valija 71310
Escola Doctorat

184

22/12/20

7

Aprovar
el
programa
de
doctorat
en
Nanociència i Nanotecnologia i l’inici del
procediment d’extinció del programa de
doctorat en Nanociència i Nanotecnologia (codi
RUCT5600363) per haver sol·licitat la baixa en
la participació del programa la Universitat Jaume
I de Castelló.
Concedir
premi
extraordinari
de
grau,
corresponent al curs 2019-2020, als titulats i
titulades de la UV.
Concedir premi extraordinari de màster,
corresponent al curs 2019-2020 a titulats i
titulades de la UV
Aprovar el projecte de pressupost de la UV per
al 2021

23/12/20

Valija 71225
Consell Social
Servei Estudiants

185

22/12/20

8

30/12/20

Valija 71460
Servei Estudiants

186

22/12/20

8

Idem

Valija 71465
Servei Estudiants

187

22/12/20

9

23/12/20

Valija 71191
Consell Social
S.Comptabilitat
Valija 71462
S.Comptabilitat
Valija 71481
Consell Social
Idem
S.Comptabilitat
Valija 71468
Consell Social

188

22/12/20

10

Aprovar el projecte de reglament d’execució 30/12/20
pressupostària per al 2021.

189

22/12/20

11

Idem

190

22/12/20

12

191

22/12/20

13

192

22/12/20

14

Elevar al Consell Social la pkroposta de
destinació del romanent de tresoreria de
caràcter genèric per un import de 2.924.809,91
euros a l’increment de dotació de la partida
centralitzada de reformes i millores d’edificis i
instal·lacions de la UV del pressupost de 2020
Prendre coneixement de les declaracions
d’emergènciaa en els Campus de Blasco Ibañez,
Tarongers i Burjassot amb motiu de la COVID-19
Aprovar la sol·licitud de reconeixement de La
Nau com a museu, davant la Generalitat
Valenciana
Aprovar els Estatuts de l’Aliança Forthem

193

22/12/20

15

23/12/20

194

22/2/20

16

195

22/12/20

16

196

22/12/20

16

197

22/12/20

16

198

22/12/20

16

199

22/12/20

16

Modificar el reglament de la Comissió de
Supercomputació de la UV
Aprovar, per a la seua subscripció, el conveni
amb el CSIC, AEMET, la Universitat de Granada,
CIEMAT, el BSC-CNS, el CEAM, l’INTA, la
Universitat de Valladolid, la UHM, i la Universitat
Politècnica de Catalunya, per a la formalització
de la Unitat Mixta d’Investigació o Joint
Research Unit ACTRIS-Spain.
Aprovar, per a la seua subscripció, el conveni
marc amb la Universidad Andrés Bello (Xile)
Aprovar, per a la seua subscripció, el conveni
marc amb la National Chi Nan University
(Taiwan)
Aprovar, per a la seua subscripció, el conveni
amb el Instituto Tecnológico y de Estudios
Superiores de Monterrey (Mèxic)
Aprovar, per a la seua subscripció, el protocol
d’intencins per a la cooperació acadèmica amb
la Universidade Federal do Espírito Santo (Brasil)
Aprovar, per a la seua subscripció, el conveni de
col·laboració
amb
l’Agència
Valenciana
d’Avaluació i Prospectiva (AVAP), per a
l’avaluació de l’activitat investigadora del
personal docent i investigador i del personal

Idem

Idem

Idem

30/12/20

Idem

Valija 71467
V. Economia i
Infraestructures
Nºeix:49082
V.
Cultura
i
Esport
Valija 71514
V. Internacional.
Nºeix:48343
V. Investigació
Valija 71529
Servei
Gestió
Investigació

Idem

Valija 71517
V. Internacional.
Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Valija 71518
Servei RRHH PDI

200

22/12/20

16

201

22/12/20

16

202

22/12/20

16

203

22/12/20

16

204

22/12/20

16

205

22/12/20

16

206

22712/20

16

207

22/12/20

16

208

22/12/20

16

209

22/12/20

16

210

22/12/20

16

211

22/12/20

16

investigador doctor contractat a l’emparea del
programa marc per a la contractaió de personal
investigador doctor de la UV
Ratificar el conveni de col·laboració amb la
Fundació Parc Científic Universitat de València
de la Comunitat Valenciana, per a la creació
d’una incubadora d’alta tecnologia en innovació
agroalimentària.
Aprovar, per a la seua subscripció, el conveni de
col·laboració que estableix les condicions de
l’ajuda (DECA) amb la fundació Instituto Cameral
per a la creació i desenvolupament de l’empresa
INCYDE dins del projecte “Incubadora d’alta
tecnologia per al foment de la innovació i
transferència de la tecnologia a las micropymes
que es portarà a terme a la Comunitat
Valenciana”, així com la seua addenda.
Aprovar, per a la seua subscripció, el conveni de
col·laboració amb la Consejeria de Educació,
Cultura y Deportes de la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha, per a la realització de
pràctiques de l’alumnat dels títols de grau i
màster universitaris, relacionats posteriorment,
durant el curs 2020-2021
Aprovar, per a la seua subscripció, el conveni
marc de pràctiques externes amb la Federación
de Mutualidades de Previsión Social de la
Comunidad Valenciana
Aprovar, per a la seua subscripció, el conveni
marc de pràctiques externes amb el Gobierno de
Aragón
Aprovar, per a la seua subscripció, el conveni de
cooperació educativa amb el Instituto Nacional
de Estadística
Aprovar, per a la seua subscripció, el conveni
amb el Instituto Español de Oceanografía, O.A
M.P., per a la realització de pràctiques externes
de l’alumnat de la Universitat
Aprovar, per a la seua subscripció, el conveni
amb el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión
Europea y Cooperación, per a la realització de
pràctiques dels alumnes de grau i de màster
Aprovar, per a la seua subscripció, el conveni
amb el Ministerio de Defensa, per a la
col·laboració en matèria de formació educativa,
nuclear, biològica i química
Aprovar, per a la seua subscripció, el conveni de
col·laboració educativa amb el Ministerio de
Defensa, per a la realització de pràctiques
externes en la Subdelegació de Defensa a
València
Aprovar, per a la seua subscripció, el conveni de
cooperació educativa amb la Universitat de
Múrcia
Aprovar, per a la seua subscripció, el conveni de
col·laboració amb l’Ajuntament de València, a fi
d’elaborar les bases que regiran el disseny del
futur projecte d’execució del Solar de Jesuïtes,
així com col·laborar en el seu mantiment i

14/1/21

Valija 72096
Servei Transfer.
Innovació

12/1/20

Valija 71843
Servei Transfer.
Innovació

14/1/21

Valija 72097
V. Ocupació i
Prog. Formatius

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Valija 72100
idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Valija 72101
Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Valija 72103
V. Economia i
Infraestructures

212

22/12/20

16

213

22/12/20

17

214

22/12/20

17

215

22/12/20

17

216

22/12/20

17

217

22/12/20

18

218

22/12/20

18

219

22/12/20

19

dinamització
Aprovar, per a la seua subscripció el Protocol
marc de col·laboracio amb el Centro Nacional
de Inteligencia
Aprovar la llicència d’explotació de la patent
“Cepa de Lactobacillus plantarum y producto
bioactivo derivado de ella” i la signatura del
contracte entre la UV, AIMPLAS i l’empresa
TERWICK DIELLOR 2021, S.L.
Aprovar la llicència d’explotaió de la patent “Film
catalítico de óxido de niquel, procedimiento para
su obtención y sus usos” i la signatura del
contracte entre la UV, la UJI i l’empresa H2B2
Electrolysis Technologies, S.L.
Aprovar la llicència d’explotació de la patent
“Bioconjugados heterólogos y su uso para la
inmunodetección de aflatoxinas” i la signatura
del contracte entre la UV, el CSIC i l’empresa
ZEULAB, S.L.
Aprovaor la llicència d’explotació de la
metodologia “Programa mejora de ejercicio
físico especializado y otras intervenciones en
nutrición y suplementación dietética para
retrasar
la
fragilidad
y
promover
el
envejecimiento saludable” i la signatura del
contracte entre la UV i l’empresa PROGRAMA
MEJORA, S.L.
Aprovar el reconeixement de la iniciativa
empresarial PROGRAMA MEJORA, S.L. com a
empresa spin-off derivada de la investigació de
la Universitat de València i la signatura del
conveni de suport institucional a la mateixa
Aprovar el reconeixement de la iniciativa
empresarial de l’Associació ENTRENAMIENTO
CON MAYORES, com a empresa spin-off derivada
de la investigació de la Universitat de València i
la signatura del conveni de suport institucional a
la mateixa
Aprovar l’addenda al calendari general de la
Universitat de València per a l’any 2021

11/1/21

Secretaria Gral.

14/1/21

Valija 72105
Servei Transfer.
Innovació

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idiem

Valija 72107
Servei Transfer
Innovacio

Idem

Idem

Idem

Valija 72111
Gerència
Servei RRHH PAS

