
                        
 
 
 
 
 

A LA MESA DE LES CORTS 

 

Els i les portaveus adjuntes dels grups parlamentaris sotasignants, a l’empara de l’article 

151 del R.C., presenta la següent esmena de transacció a la moció subsegüent presentada pel 

Grup Parlamentari Ciutadans  (RE núm. 113.710) inclosa en l’ordre del dia del Ple del 28 de 

novembre de 2018. 

ESMENA DE MODIFICACIÓ 

Les Corts insten al Consell: 
 
1.- A ampliar les finestres de mesurament o consideració, en totes les avaluacions de resultats 

d’investigació o docència que depenguen de la Generalitat Valenciana on hi haja restriccions 

temporals, per a pal·liar les parades en la carrera acadèmica en aquest període o l’immediat 

anterior, per les raons de maternitat, paternitat, malaltia, cures, violència de gènere i qualsevol 

altra que supose un permís reconegut legalment, així com totes aquelles situacions que puguen 

afectar al desenvolupament de la carrera docent i investigadora. 

2.- A aplicar factors de correcció en totes les avaluacions de resultats d’investigació o docència 

que depenguen de la Generalitat Valenciana on s’avaluen currículums complets o també en 

finestra concreta, per a pal·liar les parades en la carrera acadèmica per les raons exposades 

anteriorment, incloent-hi accions positives cap a la maternitat/paternitat, cap a les cures de 

persones dependents i cap a la violència de gènere.  

3.- Incloure en els formularis de sol·licituds un apartat per a poder indicar les situacions 

exposades anteriorment que hagen causat parades en la carrera acadèmica (investigadora, 

docent o de gestió), fins i tot aquelles situacions que no hagen donat lloc a reconeixement de 

permisos reconeguts legalment, com són l’assumpció d’obligacions familiars en la vida personal, 

i que es tinguen en consideració en les valoracions. 

4.- Traslladar a l’Agencia Valenciana d’Avaluació i Prospectiva (AVAP) les mesures acordades 

perquè implementen mesures similars en matèria de conciliació i coresponsabilitat. 



                        
 
 
 
 
 
5.- Traslladar al Govern d’Espanya les mesures acordades perquè desenvolupen un Pla 

Estratègic en matèria d’igualtat, conciliació i corresponsabilitat en la carrera docent i 

investigadora.  

6.- Instar a les Universitats valencianes i Organismes d'investigació públics valencians a què 

establisquen mesures similars a les anteriorment exposades per a totes les valoracions a nivell 

intern, tant en investigació com en docència. 

7.- Instar les Universitats valencianes a què establisquen plans d'igualtat efectiva en la 

investigació per pal·liar les parades d'investigació que afecten principalment a la maternitat / 

paternitat. 

8.- Traslladar a les universitats las mesures acordades per incloure un nou indicador en el nou 

Pla Plurianual de Finançament (PDF) que valore les mesures d’igualtat efectiva en la investigació 

i la docència implementades en cada universitat valenciana. 

9.- A establir dates fixes per a la publicació de convocatòries d’ajudes, subvencions 

d’investigació, etc. Com també a complir amb els terminis de resolució establits per llei i la 

notificació de les resolucions ajustades a la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 

administratiu comú de les administracions públiques, encara que puguen produir-se 

modificacions, sempre conforme i en compliment al procediment administratiu. 

10.- Que les Unitats d’Igualtat de les Universitats avaluen les promocions del PDI des de la 

perspectiva de gènere, incloent informes d´impacte de gènere sobre les mateixes i adjuntant 

recomanacions que afavorisquen la ruptura d’àrees masculinitzades i feminitzades, afavorint les 

promocions de dones en espais masculinitzats i homes en espais feminitzats i atenent 

especialment als sostres de vidre. 

11.- Afavorir la presència de les dones como a investigadores – en general- i com a 

investigadores principals en particular, en els projectes de recerca de la Comunitat Valenciana, 

de l’Estat espanyol, europeus i internacionals. 

12.- Incentivar el nombre de dones en les comissions de recerca. 



                        
 
 
 
 
 
13.- Que totes les mesures s’acorden amb el màxim consens que es puga tenint en compte a la 

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, les universitats valencianes, les unitats 

d’igualtat i tots els organismes involucrats en matèria d’igualtat i educació.  

14.- Que del grau de compliment de la resolució es done compte a aquestes Corts en el termini 

de quatre mesos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les Corts, a 28 de novembre de 2018 

 

 

 


