RESOLUCIÓ DEL RECTORAT DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA AUTORITZANT LA
REALITZACIÓ DE LES SESSIONS DE CLAUSTRE A DISTÀNCIA O EN MODALITATS MIXTES
El Decret-llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per a fer front
a l’impacte econòmic i social del COVID-19, dins del marc del Decret 463/2020 de
declaració de l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada
per la COVID-19, ha establert una sèrie de mesures extraordinàries per a possibilitar el
teletreball i el funcionament d’òrgans i institucions amb instruments telemàtics, i ha
estat recentment modificat pel Decret-llei 21/2020, de 9 de juny, en parts del seu
articulat.
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, facultant a l’empresa a adoptar mesures oportunes si
això és tècnicament i raonablement possible i si l’esforç̧ d’adaptació resulta
proporcionat. A més, i amb caràcter més estructural, el Decret-llei 21/2020 estableix al
seu article 7 regles sobre funcionament dels centres de treball, amb indicacions
específiques per centres docents al seu article 9 (encara que sense referència explícita
als centres universitaris), que amb caràcter general estableixen la necessitat d’establir
les degudes garanties de seguretat i mesures de distanciament social (com a mínim, 1’5
metres).
Per últim, la Disposició Final 4ª del Decret-llei 21/2020 modifica l'article 40 del Decret
llei 8/2020 amb la finalitat d'estendre fins al 31 de desembre de 2020 la possibilitat que,
encara que els estatuts no ho hagueren previst, les sessions dels òrgans de govern i
d'administració de diverses entitats es puguen celebrar per videoconferència o per
conferència telefònica múltiple i també que els seus acords puguen celebrar-se per
escrit i sense sessió sempre que ho decidisca el president o quan ho sol·licite un
percentatge de membres de l’òrgan.
Aquesta mesura és coherent amb la configuració de la nova situació i amb les màximes
precaucions, entre les que sens dubte es troba la d'evitar reunions i aglomeracions de
múltiples persones en espais reduïts com puguen ser les sessions dels òrgans de govern
i administració de les persones jurídiques, de manera que encara que no s’establisca una
regulació obligatòria que afecte les universitats i, per això, no siga de compliment
imperatiu per a la Universitat de València, es tracta d’un element a tindre en compte
per establir normes equivalents al si de la Universitat de València en ús de la seua
capacitat d’autogovern i autonomia organitzativa.
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. La
Universitat de València, desenvolupant aquesta previsió, té un 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), concebut per situacions ordinàries que, per aquesta raó, exceptuava del seu
àmbit d’aplicació tant el Consell de Govern com el Claustre (art. 1). El proppassat 27 de
març, per Resolució de la Rectora de la Universitat de València, posteriorment ratificada

pel Consell de Govern a l’empara de l’art. 94.2 dels Estatuts de la Universitat de València,
es va acordar la possibilitat que també el Consell de Govern poguera fer ús de la
possibilitat de reunir-se i prendre acords a distància, donada la situació d’estat d’alarma
declarada pel Decret 463/2020 i el Decret-llei 8/2020.
Tenint en compte la situació d’excepcionalitat en què estem immersos, aquest Rectorat
RESOL que, mentre dure l’estat d’alarma o la existència de recomanacions de les
autoritats sanitàries de minimització de les reunions presencials, la Rectora de la
Universitat de València estarà habilitada per decidir adaptar 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), a les sessions del Claustre, tant de forma completa com
parcial, segons considere necessari, per tal de poder fer les reunions proporcionalment
adaptades, segons la necessitat, a les disposicions normatives derivades del vigent
declaració de l’estat d’alarma i possibles normes i recomanacions ulteriors. En
conseqüència:
Primer.- Queda sense efecte l’excepció del Claustre de la Universitat de València
continguda a l’art. 1 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 el Claustre podrà
fer ús també de mitjans electrònics per al desenvolupament de reunions no presencials.
Segon.- La rectora de la Universitat de València podrà convocar les sessions del Claustre
a distància o en modalitats mixtes (amb presencialitat i possibilitat de seguiment i
participació a distància per part dels seus membres).
Tercer.- Les reunions no presencials del Claustre de la Universitat de València seran
organitzades segons els acords de la Mesa del Claustre, que decidiran, a partir d’una
anàlisis de proporcionalitat i necessitat, sobre la conveniència de com fer les reunions
no presencials, totalment a distància, mixtes o de qualsevol altra forma que
tecnològicament siga possible. La Mesa del Claustre prendrà les decisions en cada cas
sobre com procedir en cada reunió, tant pel que fa a la comprovació del quòrum com al
desenvolupament de les intervencions dels membres del Claustre i les votacions,
aplicant-se el Reglament de Règim intern del Claustre i només subsidiàriament 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 i respectant en tot cas els principis i
garanties que en matèria de funcionament d’òrgans col·legiats estableix la Llei 40/2015,
de Règim Jurídic del Sector Públic.
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 15 de juny de 2020.
La Rectora,
María Vicenta Mestre Escrivá
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