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CONSELL DE GOVERN 
 
A la ciutat de València, el dia 28 de febrer de 2017, a les 9’25 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. Ciències de l’Activitat 
Física i Esport: Vicente Añó Sanz 
 
Degà Fac. Fisioteràpia: Antonio 
Alberola Aguilar 
 
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 
 
Degà Fac.  Economia: José Manuel 
Pastor Monsalves. 
 
Degà Fac. Ciències Socials: Ernest 
Cano Cano 
 
Representant departaments: 
Antoni Iradi Casal 
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Representant Instituts 
universitaris: Francisco Alonso Pla 
 
PDI Fac. Medicina i Odontologia: 
José Manuel Almerich Silla 
 
PDI Fac. Dret: Vicente José Baeza 
Avallone 
 
PDI Fac. C. Socials: Elena García 
Testal 
 
PDI Fac. Química: Rosa García 
Lopera 
 
PDI Fac. Psicologia: Pedro Rafael 
Gil Monte 
 
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: Gabriel 
Aparicio i Pla.  
 

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 
 
Secretari Fac. Medicina i 
Odontologia: Luis Aparicio Bellver 
 
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 
 
Coordinadora AGE: Paula Sala 
Ivars 
 

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

 
per a tractar els punts del següent 
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ORDRE DEL DIA 
 

1. Aprovació, si escau, de l’acta del Consell de Govern de 30 de gener de 
2017. 
 
2. Informe del rector.  
 
3. Nomenament, si escau, de dos professors/es, com a vocals de la 
Comissió de Garanties. 
 
4. Acord, si escau, sobre sol·licitud de promoció. Plaça núm.606 d’ajudant 
doctor.  
 
5. Aprovació, si escau, de la resolució de sol·licituds de canvi d’adscripció 
a centre.  
 
6. Concessió, si escau, de venia docendi, a professorat. 
 
7. Convocatòria, si escau, d’eleccions per a la renovació total del Claustre.  
 
8. Aprovació, si escau, del calendari acadèmic per al curs 2017/2018. 
 
9. Aprovació, si escau, de places d’accés a les titulacions de grau per al 
curs 2017-2018. 
 
10. Concessió, si escau, de premis extraordinaris de màster, curs 2015-
2016. 
 
11. Modificació, si escau, del reglament de règim intern de la Comissió 
d’Ètica en la Investigació Experimental de la Universitat de València.  
 
12. Modificació, si escau, del reglament de règim intern de la Facultat de 
Medicina i Odontologia.  
 
13. Aprovació, si escau, de la Declaració de les universitats espanyoles a 
favor del comerç just i del consum responsable.  
 
14. Autorització, si escau, per a la signatura de convenis de col·laboració.  
 
15. Aprovació, si escau, de l’informe anual sobre la Bústia de 
Suggeriments, Queixes i Felicitacions, de la Universitat de València, curs 
2015-2016. 
 
16. Aprovació, si escau, de contracte de llicència de patent. 
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17. Torn obert de paraules. 
 

---------------- 
 
Excusa la seua assistència la representant de departaments: Clara Gómez 
Clarí. 
 
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 30 de 
gener de 2017. 
 
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. No hi ha sol·licituds.  
 
Per assentiment dels membres del consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 15/2017. “Aprovar l’acta del Consell de Govern 
de 30 de gener de 2017.” 

 
Punt 2. Informe del rector 
 
El rector comunica el condol dels membres del consell pel traspàs dels 
membres de la comunitat universitària següents: 
 
. Sr. Ernesto Guerrero Giménez, estudiant de la Facultat de Química.  
. Sr. Manuel Mejías de la Fuente, professor titular d’Escola Universitària, del 
departament de Sociologia.  
 
En l’apartat de les felicitacions, felicita: 
. Dra. Adela Cortina Orts, catedràtica del departament de Filosofia, per 
rebre el premi Know Square a la Trajectòria Divulgativa Exemplar 2016, el 
passat 31de gener, a Madrid.  
 
. Dra. Carmen Barceló Torres, catedràtica del departament de Filologia 
Catalana i la professora Ana Labarta Gómez, per descobrir, traduir i editar 
cent sisanta-vuit poemes en àrab dialectal, d’autoria lliure, compostos per 
moriscs valencians, durant el segle XVI. La troballa, formada per 
composicions que va requisar la Inquisició, confirma que aquesta minoria 
creava, versificava i componia en la seua llengua, sobre llegendes, amor, 
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religió i fets contemporanis, i que l’àrab era una llengua de cultura en 
aquell moment. 
 
. Les quatre empreses valencianes (de base cientificotecnològica), 
premiades pel programa VLC/START-UP, 2016: 
  . Darwin Bioprospecting Excellence, S.L. 
 . Hydrocarbon Engineering, S.L. 
 . Posidonia Cosmetics, S.L. 
 . Europimpulse Training, S.L. 
lliurat pel Vicerectorat d’Internacionalització i Cooperació.  
 
. La revista Mètode, per estrenar nova pàgina web en el seu 25è aniversari 
que se celebrarà enguany. 
 
. Dra. Silvia Barona Vilar, catedràtica del departament de Dret 
Administratiu i Processal, per ser investiga com a doctora honoris causa 
per la Universitat Órebro de Suècia.  
 
. El grup d’investigadors de l’Institut Cavanilles de Biodiversitat i Biologia 
Evolutiva, coordinat pel professor Dr. Emilio Barbe Campos, per liderar la 
xarxa Cronobird, primera xarxa espanyola de recerca per a l’estudi dels 
impactes del canvi global sobre les poblacions d’aus, finançada pel 
Ministeri d’Economia i Competitivitat, la xarxa està integrada per vuit 
grups de recerca de diverses universitats i centres de recerca espanyols.  
 
. La Universitat de València i l’ETSE, per presentar el passat 6 de febrer, al 
Centre Cultural La Nau, la falla immaterial. La primera falla immaterial de la 
història. Presentada per la vicerectora Isabel Vázquez, el regidor de Cultura 
Festiva de l’Ajuntament de València, Sr. Pere Fuset, la Fallera Major de 
València, Sra. Raquel Alario, el professor Dr. Francisco Grimaldo Moreno, 
subdirector de l’ETSE i el catedràtic Dr. Emilio Soria Olivas, director del 
màster en Ciència de Dades de la UV. És un projecte d’intel·ligència 
artificial que proposa la participació del públic per construir-la dia a dia, 
fins al 19 de març. 
 
. L’empresa ProtoQSAR del nostre Parc Científic, per acollir la reunió i 
participar en el nou consorci d’investigadors europeus del llançament del 
projecte PROTECTED, seleccionat per al seu finançament dins de les 
accions Marie Sklodowska-Curie, d’H2020. La trobada inicia la marxa per al 
desenvolupament de coneixements especialitzats i capacitats de protecció 
contra els contaminants que alteren l’equilibri hormonal de les persones.  
 
. L’equip d’investigació multidisciplinar integrat per professorat dels 
departaments de Bioquímica i Biologia Molecular, Pediatria i Genètica de la 
Universitat de València, per investigar i centrar-se en la recerca de 
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biomarcadors moleculars i cel·lulars relacionats amb l’evolució de la 
malaltia rara, coneguda com a Idic15 que pateix una xiqueta valenciana. 
L’estudi serà possible gràcies a la donació de 123.000 euros, realitzada a 
través de la campanya www.unacasaunavida.es que va impulsar el 
presentador Javier Cárdenas i en la qual va arribar a subhastar una casa 
per a donar la recaptació a aquesta causa.  
 
. La imatge, creada per al projecte expositiu de la Universitat de València i 
obra del dissenyador valencià Ibàn Ramón: exposició “Tot està per fer. 
València, capital de la República (1936-1937)” per estar distingit amb un 
dels guardons de la Type Directors Club de Nova York. Els premis TDC són 
atorgats per l’Associació Internacional Type Directors Club de Nova York, 
fundada el 1946 i la seua funció és vetllar per la divulgació i protecció de 
la paraula escrita expressada formalment a través de la tipografia i 
representada tant en mitjans impresos com en pantalla. És un dels premis 
més prestigiosos del món en disseny gràfic i sobretot en l’àmbit de la 
tipografia.  
 
. El Sr. Gonzalo Abellán Sáez, per aconseguir amb el seu treball sobre els 
nous materials bidimensionals més enllà de grafè, el primer premi de la 
edició dotze del premi científic d’Algemesí, amb el qual col·labora la 
Universitat de València i la Universitat Politècnica de València, lliurament 
programat per al 3 de març. 
 
. L’IFIC, per acollir la 78ena reunió del Comitè Internacional per a Futurs 
Acceleradors (ICFA); van acudir representants dels principals laboratoris i 
centres de recerca del món en física de partícules. La seua principal 
responsable, Fabiola Gianotti i directors d’altres instal·lacions científiques 
capdavanteres a Europa, Rússia, Xina, Japó, Canadà i Estats Units, hi 
participen. Entre els assumptes a tractar està la construcció de 
l’accelerador de partícules posterior al LHC. 
 
. El grup d’investigadors dels departaments d’Astronomia i Astrofísica i de 
Matemàtiques, coordinats pel professor Dr. José Antonio Font Roda, per 
participar en el Advanced Virgo, projecte internacional d’observació de les 
ones gravitatòries, inaugurat a Pisa el passat 20 de febrer. Advanced 
Virgo augmentarà la sensibilitat de la detecció i permetrà l’exploració d’un 
volum de l’univers mil vegades major.  
 
. Dr. Gustavo Camps Valls, investigador del departament d’Enginyeria 
Electrònica, per participar en l’equip internacional d’una investigació on 
acaben de proporcionar una nova visió en la recerca al voltant dels 
embornals de carboni terrestres, essencials per a la disminució de CO2 a 
l’atmosfera. Els resultats determinen que l’aigua és tan important a escala 
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local i regional com la temperatura ho és a escala planetària global, treball 
publicat a la revista Nature, liderada pel Max Planck Institute. 
 
A continuació, el rector indica que s’han signat els convenis següents: 
. Conveni marc de col·laboració entre la Fundació General de la Universitat 
i la Fundació de la Comunitat Valenciana del Pacte per l’Ocupació a la 
ciutat de València.  
 
. Document de la Xarxa de Programes Universitaris per a majors de les 
universitats públiques valencianes, a Benissa. 
 
En l’apartat d’actes i reunions, han tingut lloc els següents: 
 
. Presentació i introducció en el desdejuni informatiu del conseller 
d’Hisenda i Model Econòmic, Sr. Vicent Soler, en el Fòrum Europa. Tribuna 
Mediterrània.  
. Assistència a la conferència Innovación ¿qué hay de nuevo?, de la Sra. 
Cristina Garmedia, a l’ADEIT. 
. Inauguració de l’acte amb motiu de la Declaració Internacional de la 
Química “La Química es la solución” al Museu de la Ciència Príncep Felip, 
amb assistència de l’Alcalde de València i del coordinador institucional del 
CSIC de la Comunitat Valenciana.  
. Inauguració del Cicle Mirades compartides València/Catalunya, organitzat 
per la Tercera Via, amb assistència del conseller Vicent Soler al Jardí 
Botànic.  
. Inauguració del setzè Fòrum d’Ocupació i Emprenedoria, a la Facultat 
d’Economia.  
. Entrevista al rector sobre la càtedra Microsoft 
. Inauguració de la presentació de la Càtedra de Privacitat i Transformació 
Digital Microsoft-UV, al Saló de Graus. 
. S’ha celebrat un minut de silenci per a condemnar els actes de violència 
contra les dones.  
. Presentació conjunta amb el rector de la Universitat Carlos III, Sr. Juan 
Romo, del gran projecte de recerca europeu, que estan desenvolupant 
investigadors del Laboratori d’Investigació en Economia Experimental de la 
Universitat de València (UNEEX) i que té com a objectiu construir un 
simulador del comportament humà a partir de l’estudi de patrons de les 
conductes “Projecto IBSEN H2020: Innovación en Empresas e Instituciones 
aplicado a las Ciencias del Comportamiento”, organitzat per la Fundació 
COTEC a Madrid.  
 
Finalment, el rector fa menció a la contractació de professorat contractat 
interí. Indica que aquest és un tema que no està resolt. A la premsa s’ha 
publicat sobre el tema de la modificació d’un codi i un subcodi dels 
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contractats predoctorals per a la mobilitat internacional. La vicerectora 
d’Investigació i Política Científica ha treballat sobre aquest assumpte.  
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
El president de la Junta de PAS llegeix l’escrit que s’adjunta com annex I  
a aquesta acta, sobre la carrera professional del PAS i els percentatges 
que es volen aplicar. Demana un acord més satisfactori. 
 
Francesc Marí indica que l’1 de febrer va tenir lloc una reunió amb el 
Gerent on se’ls informà que ja s’havia fet una proposta a la Conselleria 
amb els percentatges sobre la carrera professional del PAS. Hi van 
manifestar el seu desacord amb aquesta proposta unilateral. El dia 10 es 
va lliurar un escrit al rector demanant negociació urgent i no ha hagut 
resposta, la qual cosa és preocupant. Demana que es rectifique i es torne 
a la tendència dels darrers anys, de negociar els assumptes. 
 
El president de la Junta de PDI també fa una crida a la negociació. La 
sensació que té és de desconcert respecte a l’actitud de la Conselleria 
d’Educació, pel canvi de criteris, que crea un doble conflicte: per una 
banda, dins de les universitats, el fet de posar-se d’acord en els 
percentatges i per altra, la necessitat d’una acció coordinada davant la 
Generalitat. A dia d’avui, l’únic foro que tenim amb la Conselleria és una 
comissió negociadora. 
 
A continuació informa de la convocatòria de vaga per al dia 9 de març, de 
caràcter general i estatal en tot el sistema educatiu, en defensa de 
l’educació pública,  des de l’educació infantil fins a la universitat.  
 
Completa la informació per dir que hi ha motius de sobra per a plantejar el 
nostre descontent davant la consolidació de dissenys dels darrers anys 
(reducció de taxes de matrícula, carrera professional de PAS, reducció de 
taxa de reposició, càrrega docent, també pel tema del finançament de la 
Universitat de València, la constitució de la mesa sectorial de les 
universitats i un tema d’actualitat: la no cessió de sol públic a les 
universitats privades.  
 
El gerent afegeix respecte del tema de la carrera professional, que el 
rector i els representants de les quatre seccions sindicals van tenir una 
reunió al mes de novembre on es manifestà el percentatge del 30% com a 
susceptible de ser atès en la implantació de la carrera professional. 
Semblava que era el que es volia. Indica que qualsevol augment retributiu 
ha de comptar amb finançament afegit perquè siga possible. Opina que la 
primera qüestió a resoldre és veure com es reparteixen els diners. 
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En aquests moments la única informació que tenim és el que ha esmentat 
el president de la Junta de PDI. La Conselleria no posa inconvenients, però 
encara no s’ha pronunciat l’Advocacia de l’Estat i fins que no sapiguem les 
instruccions de la Generalitat, opina que no és procedent negociar.  
 
Som la única universitat on baixa el seu pressupost, i per això tenim 
dificultats financeres. Opina que, mentre no hi haja acord sobre el 
percentatge a aplicar, es pot avançar en l’enquadrament del personal 
encara que comporta un procediment de tres mesos i podrem reaccionar 
quan la Generalitat ens comunique els criteris. 
 
Afegeix que l’esforç que fa la Universitat és manifest i la posició del consell 
de direcció és començar l’enquadrament administratiu i esperar els criteris 
de la Generalitat.  
 
El president de la Junta de PAS informa que divendres passat hi hagué una 
reunió de Mesa Negociadora on es va anunciar la modificació del decret per 
enquadrar al personal.  
 
Francesc Marí recorda que des de la reunió de novembre amb el gerent, 
s’ha aprovat la llei de pressupostos i la llei d’acompanyament, que són 
d’obligat compliment per a tots i parla de l’homogeneïtat entre les 
universitats, la implantació progressiva de la carrera professional i el 
pagament de millores retributives per a les figures del PDI. Demana una 
proposta formal del gerent per poder-la estudiar.  
 
El rector indica que s’ha produït un greuge comparatiu i un impacte 
emocional per al nostre personal, ja que el personal de la Generalitat ha 
arribat al 100% del complement. Opina que l’única esperança és confiar en 
el compromís de la llei perquè al 2019 es cobre el 100%. Estem en el 
procés de definir les expectatives que tenim. La situació pressupostària 
del conjunt de les universitats públiques valencianes no és homogènia i 
hem de resoldre, via negociació, la nostra situació. Hem de tenir una visió 
progressiva i veure els impactes que suposen els diferents nivells 
percentuals. 
 
Opina que és una situació difícil, fa un prec per tranquil·litzar al personal i 
demana confiança en un procés que no és ràpid. Cal tenir informació sobre 
la posició de la Generalitat i seria convenient tenir un bon acord de 
negociació. Per tant, demana confiança i serenitat i anuncia que es 
continuarà treballant per aconseguir un acord de Mesa Negociadora. 
Reconeix que el president de la Junta de PAS i els representants de PAS 
fan el que deuen. 
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Punt 3. Nomenament, si escau, de dos professors/es, com a vocals de la 
Comissió de Garanties. 
 
Es retira, ja que falten les propostes de vocals per a la completa 
constitució de la Comissió de Garanties.  
 
Punt 4. Acord, si escau, sobre sol·licitud de promoció. Plaça núm.606 
d’ajudant doctor. 
 
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. Afegeix que aquest assumpte compta 
amb l’informe favorable de la Comissió de Professorat i implica la 
convocatòria de la plaça de contractat doctor interí. 
 
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 (35 vots a favor), es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 16/2017. “Transformar la plaça núm. 606 
d’ajudant doctor, adscrita al departament d’Estructura 
Econòmica (Economia Aplicada II) en plaça de contractat 
doctor.” 

 
Punt 5. Aprovació, si escau, de la resolució de sol·licituds de canvi 
d’adscripció a centre.  
 
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. Indica que es tracta d’un canvi 
d’adscripció de la Facultat de Ciències de l’Activitat Física i l’Esport a la 
Facultat de Fisioteràpia.  
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Per assentiment dels membres del consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 17/2017. “Aprovar la sol·licitud de la professora 
Mª Aránzazu Ruescas Nicolau, ajudant doctora del 
departament de Fisioteràpia, de canvi d’adscripció de la 
Facultat de Ciències de l’Activitat Física i l’Esport a la 
Facultat de Fisioteràpia.” 
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Punt 6. Concessió, si escau, de venia docendi a professorat.  
 
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. Afegeix que les sol·licituds estan 
informades favorablement pels departaments corresponents.  
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds. 
 
Per assentiment dels membres del consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 18/2017. “Concedir venia docendi als professors i 
professora que tot seguit s’esmenten per a impartir 
docència en centres adscrits, durant el curs 2016/17: 

 
Professor/a Assignatura Centre 

Daniel Martínez 
Aceves 

Entrepeneurial Culture Edem 

Andrea Conchado 
Peiró 

Basic Statistics Edem 

Victor Soler Penadés Sociologia de l’Educació 
Estructura Social i Educació 

Florida Univ. 

Ismael Abel Vallés Strategic Thinking Edem” 
 
 
Punt 7. Convocatòria, si escau, d’eleccions per a la renovació total del 
Claustre. 
 
La secretària general presenta l’assumpte, d’acord amb l’art. 81.3 dels 
Estatuts. Afegeix que en el curs 2018-2019 correspon la renovació total 
dels membres del Claustre. Proposa, a proposta de la Junta Electoral, el dia 
23 de novembre per a les eleccions. Es recomanarà a centres i 
departaments la mateixa data per fer les seues renovacions. 
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Per assentiment dels membres del Consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 19/2017. “Aprovar la convocatòria d’eleccions 
per a la renovació total del Claustre per al 23 de 
novembre de 2017.” 
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Punt 8. Aprovació, si escau, del calendari acadèmic per al curs 
2017/2018. 
 
La vicerectora d’Estudis de Grau i Política Lingüística presenta l’assumpte i 
fa referència a la documentació que hi ha en l’Aula Virtual de la Universitat 
de València. Afegeix que la Comissió d’Estudis de Grau ho ha informat 
favorablement per assentiment. 
 
Comenta que la proposta de calendari és molt semblant a la dels darrers 
anys. El curs 2017/2018 començarà el dilluns 11 de setembre de 2017 i, 
previsiblement, l’acte d’obertura de curs serà el divendres anterior, 8 de 
setembre. El primer quadrimestre acabarà el 22 de desembre i el segon, el 
18 de maig de 2018. La primera convocatòria d’exàmens serà del 10 al 26 
de gener de 2018, per al primer quadrimestre i del 23 de maig al 8 de 
juny, per al segon. 
 
Comenta que es proposen dos possibles dies per a la festa del Centre: el 
13 d’octubre o el 7 de desembre de 2017 i recomana no programar 
activitats d’obligada assistència, ni activitats d’avaluació dijous sant i 
altres dies susceptibles de ser pont o festa. En aquest sentit, recorda que 
aquest calendari pot tenir variacions en funció del calendari de festes i del 
calendari laboral de l’any 2018. 
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Per assentiment dels membres del consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 20/2017. “Aprovar el calendari acadèmic de la 
Universitat de València, corresponent al curs 2017/2018, 
que s’adjunta com a annex.” Annex II. 

 
Punt 9. Aprovació, si escau, de places d’accés a les titulacions de grau, per 
al curs 2017/2018. 
 
La vicerectora d’Estudis de Grau i Política Lingüística presenta l’assumpte i 
fa referència a la documentació que hi ha en l’Aula Virtual de la Universitat 
de València. Afegeix que la Comissió d’Estudis de Grau ho ha informat 
favorablement per assentiment. 
 
Destaca que la doble titulació de Sociologia i Ciències Polítiques i de 
l’Administració Pública ofereix places a preinscripció i recorda que, en base 
als acords adoptats per aquest Consell de Govern, està en marxa el procés 
de supressió de l’adscripció de l’Escola Universitària d’Infemeria Nuestra 
Señora del Sagrado Corazón de Castellón, i per tant, ja no es fa oferta de 
places de primer curs a preinscripció.   
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S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Per assentiment dels membres del Consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 21/2017. “Aprovar l’oferta de places d’accés a les 
titulacions de grau i  als centres adscrits de la Universitat 
de València, corresponent al curs acadèmic 2017-2018, 
que s’adjunta com a annex.” Annex III. 

 
Punt 10. Concessió, si escau, de premis extraordinaris de màster, curs 
2015/2016. 
 
El vicerector d’Estudis de Postgrau 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.  
 
Per assentiment dels membres del Consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 22/2017. “Concedir premi extraordinari de 
màster, corresponent al curs 2015/2016, als estudiants 
següents: 
 

Codi          Master universitari Estudiants  
2192   Acció social i educativa María Porta García 
2115   Advocacia Carlos Javier Correcher Mato 

Neu Fernández Domingo 
Laura Expósito Prósper 
Fernando Sánchez Ferrandiz 
Felipe Alcalá-Santaella Llorens 
María Teresa Prieto García 

2142   Aproximacions Moleculars en Ciències  
             de la Salut 

Arnau Peiró Climent 

2143   Arqueologia María del Pilar Escribá Ruiz 
2146   Assessorament Lingüistic Víctor Pastor Banyuls 
2071   Atenció sociosanitària a la     dependència Alicia Navarro Calabuig 
2170   Benestar Social José Miguel Ramírez García 
2002   Bioestadística Angel Javier Moro Beneitez 
2148   Biodiversitat: Conservació i evolució Edgar Bernat Ponce 

José María Marmaneu Palero 
2116   Bioinformàtica Daniel Ortiz Martínez 
2131   Biotecnologia de la Reproducció Humana 

Assistida 
Rubén de Haro Chicote 
Ximo García Domínguez 

2171   Ciències Actuarials i Financeres Rafael Jarrin Moreno 
2139   Contaminació i Toxicologia Ada Esteban Sánchez 
2149   Continguts i formats audiovisuals Joanna Maria Sowa 
2107   Cooperació al desenvolupament Raquel Durba Martínez 
2132   Creació i  gestió d’empreses innovadores Beatriz de la Torre López 
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2128   Criminologia i seguretat Antonio Carrasco García 
2037   Desenvolupament, institucions i 

integració econòmica 
Ana Mar Bueno Cardona 

2094   Direcció d’empreses. MBA Álvaro José Paula Banacloche 
2179   Direcció i gestió de l’activitat física i 

l’esport 
Samuel López Carril 

2126   Direcció i gestió de recursos humans Marta González Sánchez 
Alicia Beatriz Hato Baviera 

2135   Direcció i Planificació de Turisme Yilin He 
2005   Dret Administratiu i de l’Administració 

Pública 
Anna María Gaska 

2128   Dret de l’Empresa, Assessoria Mercantil, 
Laboral i Fiscal 

Francisco Molins Sancho 
Rafael Moll Noguera 

2104   Dret, Empresa i Justicia Raúl Antonio Montero López 
2015   Drets Humans, Democràcia i Justícia 

Internacional  
Silvia Zambrana Mariscal 

2147   Drets Humans, Pau i Desenvolupament 
Sostenible 

Diandra Nathaly Céspedes Sagardia 

2130   Dret i Violència de Gènere Yolanda Fernández Martín 
2202   Economia Patricia Jiménez Martínez 
2204   Economia Social Cristina Navarro Baviera 
2091   Educació Especial Carmen Ivars Garcés 

Ana Mora Fernández 
2108   Enginyeria Ambiental Stephanie Elena Aparicio Antón 
2047   Enginyeria Biomèdica José Carlos Conchell Año 
2173   Enginyeria Electrònica Pablo Tasa González 
2182   Enginyeria de Servicis i Aplicacions Web Inmaculada García Pereira 
2174   Enginyeria de Telecomunicació Irene Martín Morato 
2111   Erasmus Mundus en Psicologia del 

Trabajo    
Macarena Soto Ferri 

2193   Erasmus Mundus en Química Teòrica i 
Modelització Computacional 

Ahmad Huran 

2119   Especialització i Intervenció Logopèdica Clara Puig Herreros 
2196   Estudis Anglesos Avançats Eyal Hay Handelsman Katz 
2065   Estudis Internacionals en la Unió Europea Daniel Gracia Pérez 
2018   Estudis Hispànics Avançats: Aplicacions 

i Investigació 
Martina Pérez Martínez-Barona 

2186   Ética i Democràcia Marina García-Granero Gascó 
2195   Finances Corporatives Patricia Gandia Roig 
2150   Física Avançada Leticia Carrión Higueras 
2140   Física Mèdica Laura Oliver Cañamás 
2141   Fisiologia María Oltra Sanchis 
2152   Fisioteràpia dels Processos d’Envelliment Belén Quel Tejón 
2070   Gestió i Promoció del Desenvolupament 

Local 
Agar Moreno Secaduras 

2153   Gènere i Polítiques d’Igualtat Nina María Navajas Pertegás 
2155   Gestió Cultural Regina Vizcaino Lacreu 
2154   Gestió de la Qualitat Alejandro Salvador Gómez 
2120   Gestió de Recursos Hídrics Ángela Mariana Bohn 
2044   Història Contemporània Laura Martínez Renau 
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2121   Història de la Formació del Món 
Occidental 

Pablo  Sanahuja Ferrer 

2014   Història de l’Art i Cultura Visual Ángel Campos Perales 
2187   Història i Identitats en el Mediterrani 

Occidental (segles XV-XIX) 
Juan Diego García González 

2181   Interculturalitat, Comunicació i Estudis 
Europeus 

María Pilar Guillen Marco 

2048   Internacional en Migracions Gabriela García Pérez 
2166   Internacionalització Econòmica Olga Sebastià Garrido 
2151   Intervenció Psicològica en àmbits socials Aroa González Alvárez 
2137   Investigació Biomèdica Susana Martínez Tarancón 

Estefanía Martínez Albert 
2157   Investigació Didàctiques Específiques Diego García Monteagudo 

Pablo Marín Liébana 
2207   Investigació en Llengües i Literatures José Vicente Romero Rodríguez 
2210   Investigació en Biologia Molecular, 

Cel·lular i Genètica 
Adela Lleches Padilla 

2178   Investigació i Intervenció en Ciències de 
l’Activitat Física i l’Esport 

Javier Monforte Alarcón 

2138   Investigació i ús racional del Medicament Roser Sanz Gil 
2183   Investigació Matemàtica Vicente Asensio López 
2096   Investigació, Tractament i Patologies 

Associades en Drogodependències 
Mª Jesús Flores Fresco 

2038   Malalties Parasitàries Tropicals Rebeca Santano García 
2122   Mediació, Arbitratge i Gestió de 

Conflictes en Dret Privat 
Amparo Esteve Cervera 

2049   Nanociència i Nanotecnologia Molecular Isabel Pont Niclós 
2208   Nanociència i Nanotecnologia Molecular Miguel José Gavara Edo 
2074   Neurociències bàsiques i Aplicades María de la Cinta Navarro Moreno 
2185   Neurociències cognitiva i necessitats 

educatives específiques de suport 
educatiu 

María del Pilar Navío Colón 
 

2196   Nutrició personalitzada i comunitària Daniel Moncunill Felipe 
Cristina Sánchez Ramos 

2175   Optometria Avançada i Ciències de la 
Visió 

David Gálvez Rodríguez 

2158   Patrimoni Cultural Mercedes Asensio Márquez 
2159   Pensament Filosòfic Contemporani Mauro Bianucci 
2160   Planificació i Gestió Processos 

Empresarials 
Emilio José Alarcón Ortega 

2203   Política Econòmica i Economia Pública Lorena Chacón Piñero 
2216   Política, Gestió i Direcció en 

Organitzacions Educatives 
Anna Jordina Llorens Ferrer 

 
 
 
 
 
 
 
2024   Professor Educació Secundària 

Mónica Murgui Mezquita 
Julia Sanchis Tolsà 
Cristian Molla Esparza 
Laia Miralles Toledo 
Rosa Sánchez Lopera 
Gemma Ibáñez Pérez 
Joaquín Ruiz Vázquez 
Paula Ballesteros Pérez 
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Vanessa Montañana Polo 
Aitor Sanchez Collado 
Eric Sans Vidal 
Almudena Ruiz Navarro 
Patricia Poquet Guardiola 
Noelia Alguacil Ruiz 
Helena Bounxes Izquierdo 
Carla Cabanes Marzal 

2191   Psicologia General Sanitària Rosa Cuevas Muñoz 
Laura Tormo Martínez 
Patricia Boso Seguí 

2187   Psicogerontologia Daniel Aceta Martínez 
2176   Psicologia de l’Educació i 

Desenvolupament Humà en Contexts 
Multiculturals 

José Antonio Panduro Paredes 

2105   Psicologia i Psicopatologia Perinatal i 
Infantil 

Raquel Lorente Martínez 

2093   Psicopedagogia Laura Tarazón Legua 
Héctor Saíz Fernández 

2021   Qualitat i Seguretat Alimentària Carlos Luz Minguez 
Virginia Blanco Morales 

2190   Química Sostenible Pablo Andrés Londoño Larrea 
2109   Tècniques Experimentals en Química Sandra Fernández Fernández 
2001   Tècniques per a la Gestió del Medi 

Ambient i el Territori 
Consuelo Rubio Gómez-Roso 

2162   Teledetecció José Luis Villaescusa Nadal 
2055   Traducció Creativa i Humanística Sonia Sofía Perelló Pigazos” 
 
Punt 11. Modificació, si escau, del reglament de règim intern de la 
Comissió d’Ètica en la Investigació Experimental de la Universitat de 
València.  
 
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. Es tracta d’una proposta de modificació de l’article 2.1 del 
reglament que, tant la Comissió d’Investigació com la Comissió d’Estatuts 
han informat favorablement. 
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 

ACGUV 23/2017. “Modificar l’article 2.1 del Reglament 
de règim intern de la Comissio d’Ètica, consistent en la 
incorporació d’un nou apartat amb la següent redacció: 
 
g) Un vocal membre del PAS, tècnic especialista en 
protecció de dades, nomenat pel rector/a, a proposta de la 
Comissió d’Investigació.” 
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Punt 12. Modificació, si escau, del reglament de règim intern de la Facultat 
de Medicina i Odontologia.  
 
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 compta amb informe favorable de l’Assessoria 
Jurídica i de la Comissió d’Estatuts. Aquesta ha fet recomanacions en els 
arts. 14, 18, 24 i 27, que han estat acceptades.  
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Per assentiment, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 24/2017. “Modificar el Reglament de règim 
intern de la Facultat de Medicina i Odontologia, d’acord 
amb el text que s’adjunta com a annex.” Annex IV. 

 
Punt 13. Aprovació, si escau, de la Declaració de les universitats 
espanyoles a favor del comerç just i el consum responsable. 
 
El vicerector d’Internacionalització i Cooperació presenta l’assumpte i fa 
referència a la documentació que hi ha en l’Aula Virtual de la Universitat de 
València. Es proposa d’adhesió a la declaració, iniciativa de dos comissions 
sectorials de la CRUE, que ha estat aprovada per la Comissió Executiva i 
que compleix el mandat de Nacions Unides per desenvolupar els objectius 
dins de la nostra Universitat. L’aprovació d’aquest document ha de passar 
per totes les universitats espanyoles. 
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
El president de la Junta de PDI està totalment d’acord amb la proposta i 
afegeix que no tan sols és un compromís a nivell internacional, sinó també 
a nivell de relació quotidiana en la nostra Universitat, que afecta a la 
compra pública, per exemple. No sols és un compromís ètic, sinó que ha de 
servir per a incorporar onades de responsabilitat en contractació de 
personal, igualtat, solidaritat, etc. Per tant, la Universitat de València 
hauria d’adoptar un protocol almenys, en el tema de contractació, 
sobretot quan incideix en la degradació de les condicions laborals.  
 
Carlos Javier López Benedi demana un impuls al comerç just en els nostres 
centres. Opina que la Universitat de València ha sigut un eix important en 
aquest tema, ja que portem 5 ó 6 anys  en l’organització de setmanes de 
comerç just. Opina que és una fórmula per anar transformant el consum. 
 
Per assentiment dels membres del consell, es pren l’acord següent: 
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ACGUV 25/2017. “Adherir-se a la Declaració de les 
universitats espanyoles en favor del comerç just i el 
consum responsable, el text de la qual s’adjunta com a 
annex.” Annex V. 

 
Punt 14. Autorització, si escau, per a la signatura de convenis de 
col·laboració.  
 
El vicerector d’Internacionalització i Cooperació, la vicerectora 
d’Investigació i Política Científica, el vicerector de Cultura i Igualtat i el 
vicerector d’Estudis de Postgrau presenten els 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.  
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Per assentiment dels membres del Consell, es prenen els acords següents: 
 

ACGUV 26/2017. “Autoritzar la signatura del conveni de 
col·laboració entre Devstat, Serveis de Consultaria 
Estadística, S.L i la Universitat de València. Estudi 
General, per a la creació de la Càtedra Devstat-
Universitat de València, el text de la qual s’adjunta com a 
annex.” Annex VI. 

 
ACGUV 27/2017. “Autoritzar la signatura del conveni 
marc de col·laboració entre FAE-Centro Universitario 
Franciscano (Brasil) i la Universitat de València. Estudi 
General, el text de la qual s’adjunta com a annex.”Annex 
VII. 
 
ACGUV 28/2017. “Autoritzar la signatura del conveni 
marc de col·laboració entre la Universitat de Florence i la 
Universitat de València. Estudi General, el text de la qual 
s’adjunta com a annex.”Annex VIII. 
 
ACGUV 29/2017. “Autoritzar la signatura del conveni 
marc de col·laboració entre la Universitat de Wolaita Sodo 
(Etiopia) i la Universitat de València. Estudi General, el 
text de la qual s’adjunta com a annex.” Annex IX. 
 
ACGUV 30/2017. “Autoritzar la signatura del conveni 
marc de col·laboració entre la Universidad Estatal 
Península de Santa Elena (Ecuador) i la Universitat de 
València. Estudi General, el text de la qual s’adjunta com 
a annex.” Annex X. 
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ACGUV 31/2017. “Autoritzar la signatura del conveni 
marc de col·laboració entre la Universidad Tecnològica 
Nacional Bahia Blanca (Argentina) i la Universitat de 
València. Estudi General, el text de la qual s’adjunta com 
a annex.” Annex XI. 
 
ACGUV 32/2017. “Autoritzar la signatura del conveni 
marc de col·laboració entre la Universidad Rafael Landívar 
(Guatemala) i la Universitat de València. Estudi General, 
el text de la qual s’adjunta com a annex.” Annex XII. 
 
ACGUV 33/2017. “Autoritzar la signatura del conveni 
marc de col·laboració entre la Universidad de Génova 
(italia) i la Universitat de València. Estudi General, el text 
de la qual s’adjunta com a annex.”Annex XIII. 
 
ACGUV 34/2017. “Autoritzar la signatura del conveni de 
col·laboració entre la Federación de Asociaciones de 
Empresarios de Empresas de Inserción i la Universitat de 
València. Estudi General, el text de la qual s’adjunta com 
a annex.”Annex XIV. 
 
ACGUV 35/2017. “Autoritzar la signatura del conveni de 
col·laboració entre la Fundación de la Comunidad 
Valenciana Centro de Investigación Príncipe Felipe i la 
Universitat de València. Estudi General, per a regular el 
funcionament de la unitat mixta Laboratorio de Moléculas 
orgánicas CIPF-UV, el text de la qual s’adjunta com a 
annex.” Annex XV. 
 
ACGUV 36/2017. “Autoritzar la signatura del conveni 
específic de col·laboració entre la Universitat Jaume I de 
Castelló i la Universitat de València. Estudi General, pel 
qual s’estableix un marc de regulació per a la unitat mixta 
UV-UJI denominada Laboratori de Neuroanatomia 
Funcional UV-UJI, NeuroFun UV-UJI, el text del qual 
s’adjunta com a annex.”Annex XVI. 
 
ACGUV 37/2017. “Autoritzar la signatura del conveni 
marc de col·laboració entre la Generalitat Valenciana i les 
universitats públiques valencianes, per a l’elaboració 
d’investigacions d’opinió pública i estudis de la realitat 
social i l’anàlisi dels seus resultats, el text del qual 
s’adjunta com a annex.” Annex XVII. 
 
ACGUV 38/2017.  
“1. Autoritzar la signatura de l’extinció del  conveni marc 
de col·laboració de 19 de febrer de 1999, entre la Ciutat de 
les Arts i les Ciències, S.A. i la Universitat de València. 
Estudi Genereal, el text de la qual s’adjunta com a 
annex.” Annex XVIII. 
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2. Autoritzar la signatura del nou conveni marc de 
col·laboració entre la Ciutat de les Arts i les Ciències, S.A. 
i la Universitat de València. Estudi General per al foment 
de la docència, investigació i cultura en general, el text del 
qual s’adjunta com a annex. ” Annex XIX. 
 
ACGUV 39/2017. “Autoritzar la signatura del conveni de 
col·laboració entre la Fundación GSD i la Universitat de 
València. Estudi General, per al desenvolupament del 
diploma d’especialització en Gestió Tributària i 
Comptable per a Cooperatives, sisena edició, el text del 
qual s’adjunta com a annex.” Annex XX. 
 
ACGUV 40/2017. “Autoritzar la signatura del conveni de 
col·laboració entre la Universidad d’Antiòquia (Colombia) 
i la Universitat de València. Estudi General, el text del 
qual s’adjunta com a annex.” Annex XXI. 
 

Punt 15. Aprovació, si escau, de l’informe anual sobre la Bústia de 
Suggeriments, Queixes i Felicitacions de la Universitat de València.  
 
El vicerector de Participació i Projecció Territorial presenta l’assumpte i fa 
referència a la documentació que hi ha en l’Aula Virtual de la Universitat de 
València. Felicita al Servei d’Anàlisi i Planificació per l’informe que ha 
elaborat. Indica que en els quatre anys de vigència de la Bústia s’han 
duplicat els usuaris. S’incrementen també les queixes, els suggeriments i 
les felicitacions, encara que aquestes darreres en menor mesura. Un 60% 
correspon a les dones, coincidint amb el percentatge de dones 
matriculades. Un terç són de perfil acadèmic i un quint sobre la gestió. El 
50% es concentra en l’inici i finalització del curs acadèmic. Pel que fa a la 
gestió de la Bústia, el temps medi de resposta és de cinc dies. 
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Per assentiment dels membres del consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 41/2017. “Aprovar l’informe anual sobre la 
Bústia de Suggeriments, Queixes i Felicitacions de la 
Universitat de València, corresponent al curs 2015/2016, 
que s’adjunta com a annex.” Annex XXII. 

 
Punt 16. Aprovació, si escau, de contracte de llicència de patent. 
 
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. Aquesta invenció es refereix al camp mèdic, en diagnòstic de 
malalties que es basen en la detecció de biomarcadors de plasma 
mitjançant mètodes d’espectrometria de mases.  
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S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Per assentiment dels membres del consell, es pren l’acord següent: 

 
ACGUV 42/2017.  
 “1. Declarar, en compliment de l'Article 55.1 de la Llei 
2/2011 de 4 de març, d'Economia Sostenible, que el dret de 
la patent de la invenció EP16382509.4, amb títol "Mass 
spectrometry-based methods for the detection of circulating 
histones h3 and h2b in plasma from sepsis or septic shock 
(ss) patients", sol·licitada el 4 de novembre de 2016 a 
l’Oficina Europea de Patents, i de la qual és cotitular la 
Universitat de València en un 36%, no és necessària per a 
la defensa o millor protecció de l'interès públic. 
 
2. Aprovar la llicència d’explotació de la patent de la 
invenció esmentada en el punt anterior, d'acord amb el 
contracte que s'adjunta com a annex.”Annex XXIII. 

 
Punt 17. Torn obert de paraules.  
 
Francesc Mari indica que en breu s’inaugura l’anell ciclista a València. 
Proposa que la Universitat contribuesca amb alguna mena de mesura i es 
podria habilitar alguna zona vigilada per a les bicicletes. D’altra part, indica 
que als centres no hi ha taulers per als temes sindicals, com estableix la 
llei. 
 
Antoni Iradi llegeix un escrit del departament de Psicobiologia, que 
s’adjunta com a annex XXIV a aquesta acta, sobre la dificultat de gestió 
que suposa per als departaments l’actual sistema de contractació dels 
ajudants doctors.  
 
Vicente Baeza planteja una qüestió de forma respecte de la redacció dels 
punts de l’ordre del dia de la convocatòria. Opina que no és necessari 
posar “si escau”. 
 
La vicerectora d’Ordenació Acadèmica, Professorat i Sostenibilitat 
contesta Antoni Iradi que pel que s’al·ludeix en l’escrit, tenim un sistema 
de selecció de professorat, aprovat pel Consell de Govern amb negociació 
prèvia. Es fa per concurs públic i transparent que s’hi pot recórrer. 
 
Respecte de la segona part de l’escrit, dir que en aquesta Universitat, hi ha 
una diversitat molt gran de necessitats i de professorat. Els departaments, 
de vegades, demanen l’ajornament dels concursos i això se sol respectar 
per tal d’afavorir al professorat que inicia la seua carrera docent, però si ix 
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la convocatòria, pot haver-hi recurrents a una mateixa plaça. Aleshores cal 
fer una valoració i hi ha un període per presentar al·legacions. Si, a més a 
més, com és el cas, la persona que trau la plaça demana suspensió de la 
presa de possessió, que és legal, i el departament informa que no té 
necessitats docents. Amb tot açò, és molt possible arribar al segon 
quadrimestre seguint un procediment que és correcte.  
 
Indica que estem negociant un conveni col·lectiu que donarà la possibilitat 
de contractació d’altres figures, a banda del professorat associat, amb la 
qual cosa es cobririen les necessitats docents que tenim, però de moment, 
el procediment que tenim ha de ser públic i transparent.  
 
I com que no hi ha més assumptes que tractar, es clou la sessió a les 
11:20 hores, de la qual cosa, com a secretària general, estenc aquesta 
acta. 
 
 
Vist i plau 
El rector 
 
 
 
 
 
Esteban Morcillo Sánchez 


