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CONSELL DE GOVERN 
 
A la ciutat de València, el dia 30 de gener de 2017, a les 9’15 hores, a la 
Sala de Juntes del Rectorat, sota la presidència del rector, Esteban Morcillo 
Sánchez, i amb l’assistència de les persones que s’indiquen a continuació, 
queda constituït en sessió ordinària el Consell de Govern de la Universitat 
de València.  
 
Assistents: (Amb vot) 
 
Rector: Esteban J. Morcillo 
Sánchez. 
 
Vicerectora d’Ord. Acadèmica, 
Professorat i Sostenibilitat: Maria 
Vicenta Mestre Escrivá 
 
Vicerectora d’Estudis de Grau i 
Política Lingüística: Isabel 
Vázquez Navarro 
 
Vicerector de Polítiques de 
Formació i Qualitat Educativa: 
Ramón López Marín. 
 
Vicerector d’Internalització i 
Cooperació: Guillermo Palao 
Moreno 
 
Vicerector d’Estudis de  Postgrau: 
Rafael Crespo García 
 
Vicerector d’Economia, 
Infraestructures i Tecnologies de 
la Informació: Juan Luis Gandía 
Cabedo 
 
Vicerectora d’Investigació i 
Política Científica: Pilar Campins 
Falcó. 
 
Vicerector de Participació i 
Projecció Territorial: Jorge 
Hermosilla Pla 

 
Vicerector de Cultura i Igualtat: 
Antonio Ariño Villarroya 
 
Delegat d’estudiants: Jordi 
Caparrós Gutiérrez 
 
Gerent: Joan Oltra Vidal 
 
Secretària General: Maria José 
Añón Roig. 
 
Degà Fac. Filologia, Traducció i 
Comunicació: Carlos Padilla 
Carmona. 
 
Degà Fac. Ciències de l’Activitat 
Física i Esport: Vicente Añó Sanz 
 
Degà Fac. Fisioteràpia: Antonio 
Alberola Aguilar 
 
Degà Fac. Magisteri: Manuel 
Monfort Pañego 
 
Degana Fac. Física: Soledad 
Gandia Franco 
 
Degà Fac. Ciències Matemàtiques: 
Juan Luis Monterde García-
Pozuelo  
 
Degà Fac. Ciències Biològiques: 
Javier Lluch Tarazona 
 
Degana Fac. Dret. Elena Olmos 
Ortega 



 
 
Universitat de València. CONSELL DE GOVERN 30 DE GENER DE 2017. 
 
 

-2- 

 
Degà Fac.  Economia: José Manuel 
Pastor Monsalves. 
 
Degà Fac. Ciències Socials: Ernest 
Cano Cano 
 
Representant departaments: 
Antoni Iradi Casal 
 
Representant departaments: 
Amadeo Fuenmayor Fernández 
 
Representant departaments: Clara 
Gómez Clarí 
 
Representant Instituts 
universitaris: Francisco Alonso Pla 
 
PDI Fac. C. Socials: Elena García 
Testal 
 
PDI Fac. Filosofia i C. Educació. 
Rosa María Bo Bonet 
 
PDI ETSE: José Manuel Claver 
Iborra 
 
PDI Fac. Química: Rosa García 
Lopera 
 
PDI Fac. Farmàcia: María José Ruiz 
Leal 
 
PDI Fac. Geografia i Història: 
Adrián Besó Ros 
 
PDI Fac. Economia: María José 
Marín Fernández 
 
PDI Fac. Ciències Socials: Mª 
Eugenia González Sanjuán. 
 

Personal investigador en formació: 
Patricia Llopis Nadal 
 
PAS Fac. Medicina i Odontologia: 
Francisco Rafael Marí Grafiá 
 
PAS Fac. Economia: Pilar Catalán 
Cercós. 
 
PAS Servei Informàtica: Fuensanta 
Doménech Roda 
 
PAS CADE: Carlos Javier López 
Benedi 
 
(sense vot): 
 
Degà Fac.  Filosofia i C. Educació: 
Jesús Alcolea Banegas 
 
Degana Fac. Psicologia: Mª Dolores 
Sancerni Beitia 
 
Degà Fac. Medicina i Odontologia:  
Federico V. Pallardó Calatayud 
 
Degà Fac. Infermeria I Podologia: 
Julio Jorge Fernández Garrido 
 
Degà Fac. Química: Isidro Monzó 
Mansanet 
 
Degà Fac. Farmàcia:Juan Carlos 
Moltó Cortés 
 
Directora ETS Enginyeria: Paula 
Marzal Doménech 
 
President Junta PDI: Amat 
Sánchez Velasco  
 
President Junta PAS:  Pedro 
Cabrera Juan 
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Coordinadora AGE: Paula Sala Ivars 
 

-------------- 
 
 
per a tractar els punts del següent 
 

ORDRE DEL DIA 
 

1. Aprovació, si escau de l’acta del Consell de Govern de 22 de 
desembre de 2016. 

 
2. Informe del rector. 

 
3. Elecció de representat d’estudiants del Consell de Govern en el 

Consell Social.  
 

4. Aprovació, si escau, de convocatòria de plaça d’investigador 
doctor de caràcter indefinit, en execució de l’Oferta Pública 
d’Ocupació, 2016. 

 
5. Concessió, si escau, de venia docendi.  

 
6. Inici, si escau, de l’expedient de creació de l’Institut 

Interuniversitari López Piñero. 
 

7. Aprovació, si escau, de contracte de llicència de model d’utilitat.  
 

8. Aprovació, si escau, de contracte de llicència de patent. 
 

9. Autorització, si escau, per a la signatura de convenis de 
col·laboració.  

 
10. Concessió, si escau, de premis extraordinaris de doctorat. 
 
11. Ampliació, si escau, del permís de paternitat. 

 
12. Torn obert de paraules. 

 
 

-------------- 
 

Excusen la seua assistència els membres següents: 
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. PDI Fac. Psicologia: Pedro Rafael Gil Monte 
. Estudiant Fac. Psicologia: Marisa Císcar Gea 
. Representant Consell Social: Lourdes Soriano Cabanes 
 
Tot i que hi ha el quòrum suficient per a la vàlida celebració de la reunió, el 
rector declara oberta la sessió i es passa a tractar els punts de l’ordre del 
dia. 
 
Punt 1. Aprovació, si escau, de l’acta del Consell de Govern de 22 de 
desembre de 2016. 
 
El rector presenta l’assumpte i fa referència a la documentació que hi ha 
en l’Aula Virtual de la Universitat de València. 
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
Francisco Alonso presenta modificacions que són acceptades.  
 
Per assentiment dels membres del Consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 1/2017. “Aprovar l’acta del Consell de Govern de 
22 de desembre de 2017 amb les modificacions següents: 
 
. A la pàgina 45, el paràgraf 1r, es redacta així: “Francisco 
Alonso indica que al paréixer la relació entre Institut 
Universitari i Facultat no està ben resolta. Tanmateix, hi 
ha un acord de creació de l’Institut pel Consell de Govern 
de la Universitat i el Consell de la Generalitat Valenciana i 
en la memòria s’indiquen els recursos d’espais que se li 
assignen. Per tant, no entén perquè es demana que es 
retire l’assumpte”. 
. A la pàgina 45, el paràgraf 7è es redacta així: “Francisco 
Alonso opina que és un procés natural relacionat amb els 
recursos que alguns instituts en el Campus de Blasco 
Ibáñez tenen la seua ubicació oficial i instal·lacions en 
edificis on també es localitzen les facultats i altres serveis, 
per això, no veu el conflicte.” 

 
Punt 2. Informe del rector.  
 
El rector informa que l’helicòpter d’emergències de la Generalitat va tenir 
que rescatar el dissabte, 21 de gener, a tres professors de la Universitat 
de València, que es van quedar aïllats per la neu al nostre Observatori 
Astronòmic d’Aras de los Olmos. També el vicerector Jorge Hermosilla, 
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l’assessor Joan Enric Úbeda i el xofer Felipe van romandre la nit del dijous 
al divendres a l’autovia A3 per causa de la neu. 
 
A continuació comunica el condol dels membres del consell pel traspàs 
dels membres de la comunitat universitària següents: 
 
. Vicent Llombart Rosa que va ser catedràtic i degà de la Facultat 
d’Economia i primer conseller d’Obres Públiques, Transport i Urbanisme de 
la Generalitat Valenciana. 
 
. José Luis Valdés Navarro, que va ser degà de la Facultat de Ciències 
Matemàtiques des de l’any 1997 fins al 2002. 
 
. Isidoro Balaguer, medalla de la Universitat de València en el 2001,  pintor 
i polític valencianista que va formar part del Grupo Parpalló. Va ser dirigent 
del Partit Comunista del País Valencià i un dels fundadors de la Unitat del 
Poble Valencià que va evolucionar cap a l’actual Bloc. 
 
. Manuel Cobo del Rosal, que va ser rector de la Universitat de València, en 
els anys 70. 
 
En l’apartat de les felicitacions, felicita els membres de la comunitat 
universitària següents: 
 
. Sra. Maria Pons Albert, graduada de la Facultat de Magisteri, per rebre el 
premi Concepcion Medina Garcia, millor expedient femení del grau de 
mestra d’Educació Primària, guardó concedit per la Fundació Ana Diaz 
Medina, en la seua segona edició.  
 
. Dra. Silvia Barona Vilar, catedràtica del departament de Dret 
Administratiu i Dret Processal, pel seu nomenament com a president de la 
Cort d’Arbitratge i Mediació de la Cambra de Comerç, Indústria i Navegació 
de València. 
 
. Campus Habitat 5U (UV-UPV-UA-UJI-UMH) per obtenir la qualificació de 
Bon progrés en el desenvolupament del programa Campus Hàbitat 5U, de 
la Comissió Internacional encarregada d’avaluar els projectes del Campus 
d’Excel·lència. 
 
. Sr. Raúl J. Sales Sevilla, director de cinema científic i tècnic de la 
Universitat de València, per alçar-se amb quatre guardons en el Vintè 
certamen internacional de Cinema Mèdic, Salut i Telemedicina (VideoMed) 
celebrat a Badajoz (amb col·laboració del Dr. Luis Sabater, el Dr. Alejandro 
Espí i el Dr. Ivan Martín de l’Hospital Clínic de la UV i del Departament de 
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Cirurgia de la UV, el Dr. Vicente J. Faus, del Departament d’Estomatologia 
de la UV, i el Dr. Vicente Pla i la Dra. Delfina Fletcher de l’Hospital Clínic 
Universitari. El Sr. Sales s’ha convertit en el primer realitzador que més 
estatuetes ha obtingut en el prestigiós certamen de cinema mèdic. 
 
. L’equip de la Universitat-IDOCAL, dirigit pel professor Dr. José Maria Peiró 
Silla, per participar en l’European and Vietnamese Collaboration on 
Graduate Employment Event, un projecte finançat per la Unió Europea en 
el marc de l’Erasmus+ i dins del programa K2. Projecte dirigit per a 
promoure la cooperació per a la innovació i l’intercanvi per a les bones 
pràctiques, en concret, el desenvolupament de capacitats en l’àmbit de 
l’educació superior.  
 
En l’apartat d’actes i reunions, han tingut lloc les següents: 
. Presentació del llibre Paisatges Turístics Valencians: Paisatges valuosos, 
paisatges valorats i l’estrena del documental Paisatges Turístics 
Valencians, acte presentat pel Sr. Bernardo Guzmán, amb assistència del 
secretari autonòmic de l’AVT, Sr. Francesc Colomer, a l’Auditori Joan Plaza 
del Jardí Botànic.  
. Assistència a la vint-i-cinquena edició de l’acte commemoratiu del 
professor Manuel Broseta. 
. Acte de lliurament de la medalla de la Universitat de València a l’escriptor 
Sr. Vicent Pasqual Granell, al Paranimf. 
. Inauguració de la vint-i-unena jornada d’informació per a orientadors, 
equips de direcció i professorat dels centres d’ensenyament secundari 
conferència impartida per la professora Dra. Carmen Alborch, a l’Aula 
Magna de la Facultat de Medicina i Odontologia.  
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
El president de la Junta de PAS llegeix un escrit que s’adjunta com a 
annex I a aquesta acta, que reflecteix el malestar del personal en el tema 
de la carrera professional.  
 
Francesc Marí manifesta la seua decepció pels resultats de la reunió de la 
Mesa Negociadora. No vol ser victimista ni vol un confrontament entre PDI 
i PAS, però manifesta el malestar del PAS pels percentatges que es volen 
establir, tot atenent que el PAS d’aquesta Universitat restaria per sota de 
les altres universitats. Espera que s’arribe a un acord més favorable.  
 
A més, planteja el tema de la problemàtica del personal de les empreses 
externalitzades. Any rere any, ens trobem amb les mateixes situacions: no 
se signen nòmines, no es paguen hores extraordinàries ni vacances, etc... 
Opina que una part és responsabilitat de les empreses, amb una cultura 
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empresarial nefasta, però altra part és responsabilitat de la Universitat. 
Espera que aquest assumpte es prenga seriosament i es busquen 
solucions. 
 
El rector indica que l’assumpte de la carrera professional s’està tractant en 
Mesa Negociadora. Vol deixar clar que no hi ha cap menyspreu cap al PAS. 
Al llarg dels anys ha quedat palesa una forma de treballar amb serietat que 
es tracta de continuar. No comparteix algunes consideracions que s’hi han 
fet, potser que amb un excés de judicis de valor. Pel que fa a les empreses 
externalitzades, és competència de la Gerència. 
 
Punt 3. Elecció de representant d’estudiants del Consell de Govern en el 
Consell Social.  
 
La secretària general presenta l’assumpte i indica que la llei 2/2003 de 
Consells Socials regula la composició dels consells socials en universitats. 
El Consell de Direcció proposa Jordi Caparrós Gutiérrez com a representant 
dels estudiants en el Consell Social.  
 
Jordi Caparrós accepta la candidatura.  
 
Sobre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds. 
 
Se sotmet a votació secreta la proposta, i obté el resultat següent: 35 
vots a favor i 1 vot en blanc.  
 
Per tant, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 2/2017. “Elegir al membre del Consell de 
Govern, Jordi Caparrós Gutiérrez, com a vocal en el 
Consell Social, en representació dels estudiants”. 

 
Punt 4. Aprovació, si escau, de la convocatòria de plaça d’investigador 
doctor de caràcter indefinit, en execució de l’Oferta Pública d’Ocupació, 
2016. 
 
La vicerectora d’Ordenació Acadèmica, Professorat i Sostenibilitat 
presenta l’assumpte i fa referència a la documentació que hi ha en l’Aula 
Virtual de la Universitat de València. 
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Se sotmet a votació la proposta. La votació es fa a mà alçada i per 
unanimitat (31 vots a favor), es pren l’acord següent: 
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 ACGUV 3/2017. “Aprovar, en execució de l’oferta 
Pública d’Ocupació, 2016, la convocatòria de la plaça 
núm. 6/2016, d’investigador doctor, amb caràcter indefinit 
i informar favorablement sobre el perfil i el tribunal, que 
s’adjunten com annex.” Annex II. 

 
Punt 5. Concessió, si escau, de venia docendi.  
 
La vicerectora d’Ordenació Acadèmica, Professorat i Sostenibilitat 
presenta l’assumpte i fa referència a la documentació que hi ha en l’Aula 
Virtual. 
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Per assentiment dels membres del Consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 4/2017. “Concedir venia docendi al professor i 
professores que tot seguit s’esmenten per impartir 
docència, durant el curs  2016/17, en els centres adscrits 
següents:  
 

 
Centre sol·licitant 

 
Professor/a 

 
Assignatura 

Florida Universitària Guerrero Valverde, Empar -‐ Organització de l’ Espai 
Escolar, Materials i 
Habilitats Docents. 

-‐ Processos i Contextos 
Educatius. 

-‐ Treball Fi de Màster. 
-‐ Complements de 

Formació FP, Empresa, 
Comerç i Turisme. 

-‐ Aprenentatge i 
Ensenyament de les 
Matèries de la Especialitat 
de PF, Empresa, Comerç i 
Turisme. 

Florida Universitària Sales Galán, Alicia -‐ Intervenció, Discapacitat 
Sensorial i Motriu. 

-‐ Psicologia del 
Desenvolupament. 

-‐ Aprenentatge i 
Desenvolupament de la 
Personalitat. 

EDEM Mateu Bartolomé, 
Guillermo 

-‐ Microeconomia 
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Punt 6. Inici, si escau, de l’expedient de creació de l’Institut 
Interuniversitari López Piñero. 
 
La vicerectora d’Investigació i Política Científica presenta l’assumpte i fa 
referència a la documentació que hi ha en l’Aula Virtual de la Universitat de 
València. Afegeix que amb aquesta proposta l’institut ix reforçat a 
l’incorporar grups de recerca de la pròpia UV i d’altres universitats del 
sistema públic valencià: Jaume I, Alacant i Miguel Hernández d’Elx, amb les 
que ja veníen col·laborant. L’informe de l’agència avaluadora és 
“recomanable” –que és la més positiva que reconeix l’ANEP- i la proposta 
compleix tots els requisits exigits. De l’informe, cal destacar l’aposta clara 
per l’oportunitat de l’institut, tant a nivell autonòmic, com nacional i 
internacional.  Agraeix la tasca dels membres de l’Institut per la seua 
implicació en la memòria i demana el vot favorable.  
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
El degà de la Facultat de Medicina i Odontologia felicita la vicerectora i el 
seu equip per aquesta iniciativa. Afegeix que és un honor per a la Facultat, 
ja que aquest institut compta amb premis nacionals i internacionals. Opina 
que serà molt profitós per a la nostra Universitat.  
 
Francisco Alonso expressa la seua satisfacció, en nom de Jose Ramón 
Bertomeu i en el de tots els seus companys, per haver rebut la màxima 
qualificació possible de l’ANECA, la qual es reflecteix en l’informe detallat 
de l’agència, també molt positiu, on s’analitza amb rigor acadèmic la 
capacitat investigadora del grup, així como el valor dels recursos materials 
disponibles per a complir els objectius, indicats en el projecte, dins de las 
línies que s’assenyalen en la memòria adjunta en la documentació.  
 
Destacar que s’aprofiten els recursos materials i humans que s’han 
construït des de fa dècades i que resulten molt poc freqüents en el nostre 
entorn, dins d’un àrea marcada per un fort caràcter interdisciplinar.  
 
Opina que també és el moment, en correspondència amb el que ha dit la 
vicerectora, d’agrair el suport que hem rebut al llarg d’aquests dos últims 
anys, tant de les autoritats acadèmiques com dels responsables d’altres 
instituts d’investigació i de moltes altres persones de reconegut prestigi 
de tot el món. El seu suport ha estat decisiu per a configurar el projecte 
que ara es presenta. 
 
El rector afegeix que es tracta d’una iniciativa molt atractiva per a la 
Universitat i guarda memòria a una persona molt distingida, com era José 
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Maria López Piñero. Agraeix la tasca intensa de totes les persones que han 
fet possible aquesta iniciativa. 
 
Per assentiment dels membres del Consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 5/2017. “Iniciar l’expedient de creació de 
l’Institut Interuniversitari López Piñero d’Estudis 
Històrics i Socials sobre la Ciència, Tecnologia, Medicina i 
Medi Ambient, entre la Universitat de València i les 
Universitats d’Alacant, Miguel Hernández d’Elx i Jaume I 
de Castelló i obrir un període d’un mes d’informació 
pública. 

	  
Punt 7. Aprovació, si escau, de contracte de llicència de model d’utilitat.  
 
La vicerectora d’Investigació i Política Científica presenta l’assumpte i fa 
referencia a la documentació que hi ha en l’Aula Virtual de la Universitat de 
València. Afegeix que el model d’utilitat correspon a una taula per a 
instrumental quirúrgic aplicable a l’odontologia. La Universitat de València 
és titular al 100% i l’informe tècnic és positiu. L’objectiu es aconseguir la 
llicència per a l’àrea geogràfica de Espanya. Demana la seua aprovació.  
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Per assentiment dels membres del Consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 6/2017.  
 
“1. Declarar, en compliment de l'Article 55.1 de la Llei 
2/2011 de 4 de març, d'Economia Sostenible, que els drets 
de explotació del Model d’utilitat amb títol “Mesa para 
instrumental quirúrgico”, dels quals és titular la 
Universitat de València en un 100%, no són necessaris per 
a la defensa o millor protecció de l'interès públic. 
 
2. Aprovar la llicència d’explotació del model d’utilitat 
esmentat en el punt anterior, d'acord amb el contracte que 
s'adjunta com a annex.” Annex III. 

 
Punt 8. Aprovació, si escau, de contracte de llicència de patent. 
 
La vicerectora d’Investigació i Política Científica presenta l’assumpte i fa 
referencia a la documentació que hi ha en l’Aula Virtual de la Universitat de 
València. Afegeix que l’informe tècnic és positiu. La Universitat és cotitular 
al 50%, amb el CSIC  (25%) i CEINNMAT (25%). Aquesta patent és 
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exclusiva per al territori espanyol. L’aportació inicial és de 4.500 euros i el 
percentatge de regalies sobre les vendes netes és del 5%. 
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Per assentiment dels membres del consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 7/2017.  
 
“1. Declarar, en compliment de l'Article 55.1 de la Llei 
2/2011 de 4 de març, d'Economia Sostenible, que els drets 
de la patent “Nanopartículas de upconversion y método de 
preparación de las mismas”, sol·licitada a la Oficina 
Española de Patentes y Marcas, del qual és cotitular la 
Universitat de València en un 50%, no són necessaris per 
a la defensa o millor protecció de l'interès públic. 
 
2. Aprovar la llicència d’explotació de la patent esmentada 
en el punt anterior, d'acord amb el contracte que 
s'adjunta com a annex.” Annex IV. 

 
Punt 9. Autorització, si escau, per a la signatura de convenis de 
col·laboració.  
 
La vicerectora d’Investigació i Política Científica i el vicerector 
d’Internacionalització i Cooperació presenten les propostes de convenis 
corresponents a la seua àrea de treball i fan referència a la documentació 
que hi ha en l’Aula Virtual de la Universitat de València. Retira el conveni 
amb DEVSTAT, Serveis de Consultoria Estadística.  
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
El degà de la Facultat d’Infermeria i Podologia felicita pel conveni per a la 
creació de la Càtedra d’Envelliment Saludable, Actiu i Participatiu i convida 
a participar en les activitats de tipus físic i emocional per a persones 
majors que s’hi organitzaran.  
 
Per assentiment dels membres del consell, es prenen els acords següents: 
 

ACGUV 8/2017. “Autoritar la signatura de l’addenda de 
modificació al conveni de cooperació entre l’Institut 
d’Investigació Sanitària La Fe i la Universitat Politècnica 
de València, per a la constitució d’una unitat mixta 
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d’investigació en nanomedicina i sensors, el text de la qual 
s’adjunta com a annex.” Annex V. 

 
ACGUV 9/2017. “Autoritar la signatura del conveni marc 
de col·laboració entre la Universidad de San Pedro (Perú) 
i la Universitat de València. Estudi General, el text del 
qual s’adjunta com a annex.” Annex VI. 

 
ACGUV 10/2017. “Autoritar la signatura del conveni 
marc de col·laboració entre la Namseoul University 
(Corea del Sud) i la Universitat de València. Estudi 
General, el text del qual s’adjunta com a annex.” Annex 
VII. 

 
ACGUV 11/2017. “Autoritar la signatura del conveni 
específic de col·laboració entre l’Instituto Tecnológico y de 
Estudios Superiores de Monterrey (México) i la Universitat 
de València. Estudi General, el text del qual s’adjunta 
com a annex.” Annex VIII. 

 
ACGUV 12/2017. “Autoritar la signatura del conveni de 
col·laboració entre l’Ajuntament de València i la 
Universitat de València. Estudi General,  per a la creació 
de la Càtedra d’Envelliment Saludable, Actiu i 
Participatiu, el text del qual s’adjunta com a annex.” 
Annex IX. 

 
ACGUV 13/2017. “Autoritar la signatura del conveni de 
col·laboració entre la Fundacio COSO, mitjançant 
l’institut per a l’Ètica en la Comunicació i les 
Organitzacions (IECO), i la Universitat de València. 
Estudi General,  per a la creació de la Càtedra d’Ètica 
Empresarial (IECO-UV), el text del qual s’adjunta com a 
annex.” Annex X. 

 
Punt 10. Concessió, si escau, de premis extraordinaris de doctorat. 
 
El vicerector d’Estudis de Postgrau retira aquest assumpte.  
 
Punt 11. Ampliació, si escau, del permís de paternitat.  
 
La vicerectora d’Ordenació Acadèmica, Professorat i Sostenibilitat 
presenta l’assumpte i fa referència a la documentació que hi ha en l’Aula 
Virtual de la Universitat de València. Es proposa l’ampliació del permís de 
paternitat per naixement, adopció o acollida, que serà de sis setmanes. En 
el cas de part múltiple, s’ampliaria una setmana més. Compta amb l’acord 
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de Mesa Negociadora. Opina que amb aquest tipus d’acords es facilita la 
conciliació entre la vida laboral i la familiar.  
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
Clara Gómez pregunta com es substituirà al professorat amb permís de 
paternitat.  
 
El president de la Junta de PDI opina que aquest és un acord significatiu i 
que les situacions col·laterals que vagen sorgint, tant respecte al permís 
de paternitat com al de maternitat, s’aniran subsanant. 
 
La  vicerectora d’Ordenació Acadèmica, Professorat i Sostenibilitat afegeix 
que es gestionarà com en el cas del permís de maternitat.  
 
Per assentiment dels membres del consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 14/2017. “Aprovar l’acord que s’adjunta com a 
annex, d’ampliació de la durada del permís de paternitat 
per naixement, guarda amb fins d’adopció o acolliment, o 
de la resolució judicial per la qual es constituesca 
l’adopció en l’àmbit de la Universitat de València.” Annex 
XI. 

  
Punt 12. Torn obert de paraules. 
 
Francisco Alonso llegeix l’escrit que s’adjunta com a annex XII a aquesta 
acta, de Tina Suay, directora de l’Institut Interuniversitari de Llengües 
Modernes, que compta amb el suport de la resta de directors i directores 
d’instituts universitaris, respecte de les conseqüències de la 
reestructuració i la reducció del personal d’administració i serveis en la 
Universitat de València. 
 
Clara Gómez manifesta el descontent i malestar produïts pels treballs en 
l’aire acondicionat del campus de Burjassot-Paterna. Indica que hi estan 
sense calefacció des del 25 de desembre.  
 
El vicerector d’Economia, Infraestructures i Tecnologies de la Informació 
indica que els investigadors i investigadores no faciliten la tasca dels 
operaris, que tenen que accedir als laboratoris i s’ha produït un 
retardament en el treball. Es tracta d’unes obres complicades que han 
d’estar enllestides abans de l’estiu.  
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I com que no hi ha més assumptes que tractar, es clou la sessió a les 
10:15 hores, de la qual cosa, com a secretària general, estenc aquesta 
acta. 
 
 
Vist i plau 
El rector  
 
 
 
 
Esteban Morcillo Sánchez.  


