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CONSELL DE GOVERN 
 
A la ciutat de València, el dia 26 d’abril de 2017, a les 9’40 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’Ordenació  
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’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. 
 
Degana Fac. Geografia i Història: 
Ester Alba Pagán 
 
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  
 
Degana Fac. Dret. Elena Olmos 
Ortega 
 
Degà Fac.  Economia: José Manuel 
Pastor Monsalves. 
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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. Medicina i Odontologia: 
José Manuel Almerich Silla 
 
PDI Fac. C. Socials: Elena García 
Testal 
 
PDI Fac. Química: Rosa García 
Lopera 
 
PDI Fac. Psicologia: Pedro Rafael 
Gil Monte 
 
PDI Fac. Economia: Ana Huguet 
Roig 
 
PDI Fac. Farmàcia: María José Ruiz 
Leal 
 
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 
 
Representant Consell Social: 
Lourdes Soriano Cabanes 
 
(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 
 
Coordinadora AGE: Paula Sala 
Ivars 

----------- 
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per a tractar els punts de següent 
 

ORDRE DEL DIA 
 
1. Aprovació, si escau, de l’acta del Consell de Govern de 28 de març de 
2017. 
 
2. Informe del rector.  
 
3. Concessió, si escau, de comissió de serveis. 
 
4. Aprovació, si escau, de transformació de places per a la promoció de 
professorat ajudant doctor que finalitza contracte durant el mes de 
setembre de 2017. 
 
5. Aprovació, si escau, de la proposta de revisió de plantilla de PDI i 
confirmació, transformació o amortització de places vacants.  
 
6. Modificació, si escau, del reglament de selecció del PDI de la Universitat 
de València. 
 
7. Aprovació, si escau, de la normativa sobre dedicació docent del PDI a 
temps complet de la UV. 
 
8. Aprovació, si escau, dels Criteris per a atendre situacions conjunturals 
de plantilla durant el curs acadèmic 2017/2018. Criteris de reducció de la 
docència. 
 
9. Aprovació, si escau, de la convocatòria, perfil i tribunal de la plaça de 
professorat contractat dotor, núm. 1470, adscrita al departament de 
Didàctica i Organització Escolar. 
 
10. Aprovació de l’expedient de creació de l’Institut Interuniversitari López 
Piñero, d’Estudis Històrics i Socials sobre la Ciència, Tecnologia, Medicina i 
Medi Ambient. 
 
11. Adhesió, si escau, a la declaració de Les Corts Valencianes sobre la 
reforma del sistema de finançament autonòmic. 
 
12. Modificació, si escau, del reglament de règim intern de l’Assemblea 
General de d’Estudiants  (AGE). 
 
13. Autorització, si escau, per a la signatura de convenis de col·laboració.  
 
14. Informe sobre modificació de RLT 1/2017 de PAS. 
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15. Aprovació, si escau, de la distribució del crèdit per a funcionament 
ordinari de Centres, departaments i instituts universitaris. 
 
16. Aprovació, si escau, de la distribució de la partida pressupostària per a 
l’adquisició d’equipament de laboratoris docents, exercici 2017 i normes 
de gestió. 
 
17. Aprovació, si escau, de la distribució de la partida pressupostària 
corresponent als recursos de suport a la docència, exercici 2017. 
 
18. Aprovació, si escau, de proposta dels comptes anuals de la Universitat 
de València, 2016. 
 
19.  Torn obert de paraules. 

_____________ 
 
Excusen la seua assistència els membres següents: 
 
. Vicerector d’Internacionalització i Cooperació: Guillermo Palao Moreno 
. PDI ETSE: José Manuel Claver Iborra 
 
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 28 de març 
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 75/2017. “Aprovar l’acta de la sessió del Consell 
de Govern de 28 de març de 2017.” 

 
Punt 2. Informe del rector. 
 
El rector comunica el condol dels membres del consell pel traspàs de 
Francisco Puchol-Quixal i de Antón, membre del Consell de Govern, 
designat pel Consell Social. El vicerector d’Estudis de Postgrau va assistir 
al seu sepeli el 12 d’abril, a Vinarós.  
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En l’apartat de les felicitacions, felicita: 
. El director de la Càtedra de Privadesa i Transformació Digital de la 
Universitat de València, Sr. Ricard Martínez, per ser un dels integrants del 
grup de treball sobre drets digitals dels ciutadans; amb l’objectiu d’establir 
els fonaments per als futurs desenvolupaments normatius, tant per part 
del Poder Executiu, com del Poder Legislatiu en aquesta àrea.  
 
. Els investigadors adscrits al grup CLECEM del departament de Química 
Analítica i del grup QUIMAG-IGIC del campus de Gandia de la Universitat 
Politècnica de València, per desenvolupar noves estratègies que ajudaran a 
la detecció en aigua de plaguicides en baixes concentracions.  
 
. El Dr. Luis Jimena Quesada, catedràtic del departament de Dret 
Constitucional, per haver sigut investit com a doctor honoris causa per la 
Universitat Nacional de la Plata, a Argentina.  
 
. L’Associació AVEM de la Facultat de Medicina i Odontologia per l’èxit en 
l’organització i participació del públic en l’onzena Fira de la Salut, a la plaça 
de la Verge, amb la temàtica de la depressió per aquesta edició.  
 
. La Universitat de València i la Facultat de Física per l’èxit en la realització 
i celebració de la dotzena Fira i Concurs Experimenta al Museu Príncep Felip 
de València, amb assistència de la vicerectora Isabel Vázquez.  
 
. El Dr. José Miguel Soriano del Castillo, professor del departament de 
Medicina Preventiva i Salud Pública, Ciències de l’Alimentació, Toxicologia i 
Medicina Legal de la Facultat de Farmàcia, per haver estat elegit 
vicepresident de la Xarxa Espanyola d’Estudis del Desenvolupament 
(REEDES). 
 
. El projecte de la UV per a la realització d’aigües residuals, seleccionat per 
la Comissió Europea i presentat a Brussel·les, amb presència de la seua 
coordinadora, la catedràtica del departament d’Enginyeria Química, Dra. 
Aurora Seco Torrecillas i de la vicerectora Pilar Campins. L’acció s’inclou en 
el marc dels Innovation Deals, iniciativa europea per a millorar la 
cooperació entre entitats innovadores i institucions. 
 
. El grup d’investigadors de la Unitat de Recerca en Sexualitat i SIDA 
(Salusex-Unisexsida) i la seua coordinadora, la professora Dra Mª Dolores 
Gil, de la UV i investigadors de la UJI per crear Adisex, la primera 
plataforma digital en l’àmbit hispà i pionera a escala internacional per a 
l’avaluació i el tractament en línia de l’addicció al cibersexe. 
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. El Dr. Vicent J. Escartí Soriano, professor del departament de Filologia 
Catalana, pel nomenament com a director de la històrica “Revista 
Valenciana de Filologia”, que edita la Institució Alfons el Magnànim-Centre 
Valencià d’Estudis i d’Investigació.  
 
En l’apartat d’actes i reunions, han tingut lloc les següents: 
 
. Visita a les instal·lacions del CREAP (Centre de Referència Estatal 
d’Atenció Psicosocial) per una delegació de la UV i acompanyat de la 
vicerectora Mª Vicenta Mestre.  
. Recepció de la Conferència de Rectors de les Universitats Públiques 
Valencianes a l’Alcaldia d’Ontinyent, amb signatura en el llibre d’honor de 
la ciutat, presentació de la plaça commemorativa preparada amb motiu de 
la visita i posterior reunió. 
. Acte solemne d’investidura de nous doctors i noves doctores del curs 
acadèmic 2015/16, a l’Aula Magna de la Facultat de Medicina i 
Odontologia. 
. Lliurament de l’Ipad mini a l’estudianta del grau de Dret, Sra. Núria 
Domingo Roig, guanyadora del premi per participar en l’enquesta de 
satisfacció del Servei de Biblioteques.  
. Recepció del grup d’estudiants premiats en la fase nacional amb el Konica 
Minolta Intarnacional University Contest, amb el projecte Smart Correction 
System: 
. La Sra. Paz Ferrer Cantó (ADE), el Sr. José Vilanova Serrador (ADE), el Sr. 
Rafael Gómez Lurbe (Física) i el Sr. Vicent Sancho Sanmartín (International 
Bussiness). 
. Acomiadament de la secretària d’alt càrrec, Sra. Amparo Fornes. 
. Visita dels membres de REDIT (Red d’Instituts Tecnològics de la 
Comunitat Valenciana) al Parc Científic de la Universitat de València: 

- El president, Sr. Fernando Saludes.  
- El vicepresident, Sr. César Orgilés. 
- La directora, Sra. Cristina del Campo. 

. Presentació dels Llibres Institucionals de la Universitat de València, per 
part de Publicacions, a la cinquanta-dosena Fira del Llibre de València.  
. Presentació de més de cent llibres “España en la guerra civil europea”, del 
nostre doctor honoris causa, Dr. Paul Preston; “De València i de Mallorca”, 
del doctor honoris causa, Dr. Josep Massot i “Diccionari de Fraseologia” del 
professor Dr. Joaquim Martí Mestre.  
 
Finalment indica que la Universitat de València se situa entre les deu 
millors universitats del món en Química Inorgànica i Nuclear; Ciències de la 
Imatge i Tecnologia Fotogràfica; Física de Partícules; Teledetecció i 
Biologia Reproductiva, segons el rànquing que ha elaborat el Center for 
World University Rankings (CWUR 2017). A més la de València, és la 
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institució d’ensenyament superior espanyola amb major nombre de 
matèries entre els deu primers llocs de la classificació.  
A continuació, el rector cedeix la paraula la vicerectora d’Ordenació 
Acadèmica, Professorat i Sostenibilitat perquè informe sobre la reunió de 
la Sectorial de Sostenibilitat de la CRUE. 
 
La vicerectora d’Ordenació Acadèmica, Professorat i Sostenibilitat indica 
que la reunió va ser el dia 3 d’abril i es tractaren els punts següents: 

1. Ampliació de la Sectorial. S’hi va acordar una nova denominació: 
Sostenibilitat CRUE i Responsabilitat Social. L’objectiu d’aquesta 
ampliació és incloure les polítiques socials de gènere i d’inclusió. 

2. S’hi va aprovar la declaració en favor del comerç just i compra 
raonable. Afegeix que s’ha avançat en el tema de les universitats 
saludables per establir uns requisits mínims que afectaran a 
cafeteries i màquines expenedores d’aliments per incloure fruita i 
aliments de comerç just.  

3. S’hi van aprovar ferramentes d’autoavaluació per a fer el seguiment 
del nivell de sostenibilitat en les universitats. 

 
 A continuació, el rector cedeix la paraula el gerent. 
 
El gerent indica que fa uns mesos hi hagué un titular a la premsa que deia 
que les universitats no facilitaven les dades de caixa fixa al grup popular de 
Les Corts. Afegeix que el mes de gener de 2016, el grup popular va fer 
una sèrie de preguntes i demanava, en aquest cas referit a la Universitat 
Politècnica de València, relació detallada de les factures a càrrec de la 
caixa fixa. El govern valencià va contestar que aquesta informació estava a 
l’abast dels parlamentaris de Les Corts, custodiada per les universitats i 
que la Generalitat no la tenia. El grup popular va presentar un recurs, 
perquè considerava que anava en contra dels drets fonamentals i va 
obtenir un fallo favorable de la Sala del Tribunal Suprem, que deia que la 
Universitat havia de facilitar el detall de les caixes fixes des del 2008 fins 
al 2014. 
 
Les universitats públiques de la Comunitat Valenciana van coordinar la 
resposta i des de Nadal es va fer pública la informació, sense les dades del 
perceptor de la dieta, per raons de protecció de dades. L’actuació de 
totes les universitats va ser homogènia i anava acompanyada d’un 
document explicatiu. Aquest document no ha estat considerat suficient i 
en un escrit del 10 d’abril de 2017 el jutge ens emplaça a facilitar còpia de 
les factures, la qual cosa suposa, almenys, 250.000 fotocòpies. Li sembla 
una acció de bloqueig que no té cap sentit, però que s’haurà de fer.  
 
La secretària general indica que s’està elaborant una proposta sobre el 
codi de bones pràctiques i bon govern de la Universitat de València amb la 
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resta de les universitats valencianes amb motiu que la Conselleria de 
Transparència va aprovar un codi lligat a la funció de les administracions 
públiques i els rectors opinen que és millor un codi específicament per a 
les universitats. El vicesecretari, Andres Boix i el delegat del rector, Joan 
Enric Úbeda, han elaborat la proposta, que ha estat treballada en la 
Secretaria General i revisada per l’equip de direcció i les Secretaries de les 
universitats valencianes. Del 15 al 20 de maig s’obrirà un període 
d’informació pública per a fer al·legacions.  
 
El president de la Junta de PAS pregunta si hi ha novetats respecte de la 
carrera professional. 
 
Francesc Marí indica que s’ha lliurat a la Conselleria d’Hisenda i Model 
Econòmic una proposta de millora de la carrera professional. El 5 d’abril la 
Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport va contestar a la 
Universitat Politècnica de València i la resposta no va ser l’esperada.  
 
El gerent afegeix que hi ha un document que va entrar en aquesta 
Universitat el 25 d’abril i suposa que és el mateix que té la UPV, on 
s’indica que: 

1. La implantació del complement de carrera professional ha de ser 
progressiva i homogènia per a totes les universitats públiques. 

2. El percentatge a aplicar serà el 30% com a màxim.  
 
El president de la Junta de PAS manifesta la seua disconformitat amb 
aquest percentatge, ja que opina que es maltracta i discrimina al personal 
d’aquesta Universitat.  
 
Punt 3. Concessió, si escau, de comissió de serveis.  
 
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 es tracta de la pròrroga 
d’un professor de la Universitat Politècnica de València que hi és al nostre 
departament de Matemàtiques. 
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Per assentiment dels membres del consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 76/2017. “Sol·licitar a la Universitat Politècnica 
de València, pròrroga de comissió de serveis a favor de 
Ramón Esteban Romero, professor d’aqueixa Universitat, 
per a prestar els seus serveis al departament de 
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Matemàtiques de la Universitat de València, durant el 
curs acadèmic 2017/2018.”  

 
Punt 4. Aprovació, si escau, de transformació de places per a la promoció 
de professorat ajudant doctor que finalitza contracte durant el mes de 
setembre de 2017. 
 
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. L’11 d’abril, la Comissió de 
Professorat va avançar aquesta promoció, que està pendent de 
l’autorització de Conselleria. Indica que els concursos haurien d’estar 
publicats el mes de maig o a més tardar la primera setmana de juny. 
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Per assentiment, dels membres del consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 77/2017. “Aprovar la transformació de les places  
d’ajudant doctor a contractat doctor, per a la promoció 
del professorat que finalitza el seu contracte durant el mes 
de setembre de 2017 que s’adjunta com annex”.  Annex I. 

 
Punt 5. Aprovació, si escau, de la proposta de revisió de plantilla de PDI i 
confirmació, transformació o amortització de places vacants.  
 
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 la Comissió de 
Professorat ho ha informat favorablement per unanimitat i prèviament ho 
havia informat la Subcomissió de Plantilla. Els criteris que s’han tingut en 
compte són: 

- Les sol·licituds dels departaments, atenent al  seu balanç docent. 
- Superàvit estructural inferior o igual al 5% de l’OCA assignada per al 

curs 2017/2018. 
- Envelliment de la plantilla de l’àrea de coneixement (professorat 

major de 60 anys i major de 65 anys) 
- Nombre d’ajudants doctors del departament. 

 
A més, s’han tingut  en compte , les consideracions següents: 
 
Pel que fa a la plaça 2162, de l’àrea de Dret del Treball i la Seguretat 
Social, el departament demana que siga ocupada interinament. Es tracta 
que puga concursar un professor contractat doctor interí que va accedir a 
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la seua promoció  a contractat doctor, però no va ocupar la plaça, que va 
ser adjudicada a un altre concursant d’una altra universitat. Hi ha un 
contenciós interposat que encara no s’ha resolt. Per a solucionar el 
problema, el departament sol·licita transformar la plaça de TEU-tc a 
contractat doctor i convocar el concurs per a ser  ocupada interinament. 
 
Atès que s’ha convocat el concurs d’una altra plaça de contractat doctor 
interí al mateix departament, es pot produir un efecte dominó que 
desplace a la professora ajudant doctor que finalitza el seu contracte. 
 
En el cas de la plaça 931, de l’àrea de Filologia Llatina, aquesta àrea no té 
professorat ajudant doctor. Es proposa transformar la plaça de TU a tc en 
plaça d’ajudant doctor, però llevant una plaça d’associat estructural. El 
l’àrea d’Òptica, hi ha dues places vacants de CU per jubilació (núm.1541 i 
1543). Es proposa una amortització i altra transformació en ajudant 
doctor, tampoc tenen ajudants doctors. 
 
Pel que fa a la plaça 686, de l’àrea de Geodinàmica Externa, com que té 
poca docència assignada, es proposa la seua amortització i que la docència 
siga assumida per un àrea afí.  
 
Respecte a la plaça 95 (àrea de coneixement de Biologia Cel·lular), encara 
que la jubilació del professor és per al 10 de setembre, el departament 
demana la inclusió en aquesta revisió i així evitar la contractació de 
professorat associat per cobrir la docència de la plaça a partir d’aquesta 
data. Es proposa transformar la plaça a ajudant doctor.  
 
En l’àrea de Dret Financer i Tributari el departament demana un canvi de 
dedicació. 
 
Pel que fa a l’àrea d’Història Antiga, el departament demanava la 
transformació en una plaça d’ajudant doctor, una plaça que queda vacant 
per jubilació, però ara, proposa mantenir la vacant fins que hi haja alguna 
persona en l’àrea acreditada com a ajudant doctor.  
 
A continuació informa sobre l’adjudicació de places d’ajudant doctor en 
àrees deficitàries.  
 
La Comissió de Professorat va acordar que en departaments amb dèficit 
superior a 4000 hores, es dotarien dues places d’ajudant doctor. Alguns 
departaments que no tenen personal acreditat, han preferit esperar. 
 
Ahir el departament MIDE que té un dèficit important, va demanar 
modificacions, però amb elles augmenta el seu dèficit en 300 hores.  
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Finalment, la vicerectora indica que està descontenta per atendre les 
necessitats estructurals d’aquesta forma. Hi ha àrees que tenen una 
plantilla envellida i tenen poc professorat permanent i, per tant, la taxa de 
reposició en els últims anys els ha fet molt de mal. És conscient que la 
Universitat de València necessita més places d’ajudant doctor i d’altres 
tipus, per atendre les situacions estructurals que té i recomposar i millorar 
la plantilla que la taxa de reposició obliga a restringir. 
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
El degà de la Facultat de Filosofia i Ciències de l’Educació agraeix l’esforç 
de la vicerectora; adverteix una errada en una plaça per jubilació forçosa, 
ja que és tracta d’una jubilació voluntària i puntualitza que el departament 
MIDE té un dèficit de 1.235 hores. 
 
El degà de la Facultat de Química agraeix els càlculs que s’han presentat i 
planteja que al Campus de Burjassot-Paterna s’estan amortitzant un bon 
nombre de places, la qual cosa fa pensar que la filosofia utilitzada és 
formar personal per a, desprès, substituir-lo. Opina que la qualitat no es té 
en compte ni tampoc la possibilitat de tenir-la en un futur. El problema que 
es planteja és que àrees que, ara estan dotades, baixaran la seua qualitat. 
Proposa que es faça un estudi, ja que es forma al professorat, però no té 
futur. 
 
Clara Gómez indica que el departament de Química Física té una diferència 
de 900 hores. Opina que quan s’amortitza una plaça, el departament està 
en desavantatge. Demana que es confirmen els balanços docents dels 
departaments. 
 
La vicerectora d’Ordenació Acadèmica, Professorat i Sostenibilitat 
contesta que el departament MIDE té un dèficit. Pel que fa al departament 
de Química Física, en aquests moments, el superàvit és de 500 hores. Si 
sols atenguerem als números de dèficit/superàvit, s’haurien d’amortitzar 
moltes més places, per això, a més a més, atenem altres criteris com 
l’envelliment de plantilla i el nombre d’ajudant doctors que hi ha en el 
departament, i amb aquesta combinació de criteris, es transformen places 
en lloc d’amortitzar-les. 
 
Manifesta que, com a vicerectora, té l’obligació de veure la Universitat en 
el seu conjunt. Encara que està d’acord que hi ha massa contractes 
temporals, demana un esforç i que es tinga en compte que, mentre hi haja 
taxa de reducció i apliquem noves reduccions docents, sols hi ha l’opció de 
contractació temporal.  
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Se sotmet a votació la proposta. La votació es fa a mà alçada i per 35 
vots a favor, cap en contra i 1 abstenció, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 78/2017. “Aprovar la revisió de plantilla del 
personal docent i investigador que s’adjunta com annex”.  
Annex II. 

 
Punt 6. Modificació, si escau, del reglament de selecció del PDI de la 
Universitat de València.  
 
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 fa un any es van aprovar 
nous barems amb el compromís de revisar-los desprès del primer any de la 
seua aplicació i per veure si eren millorables. La comissió ha treballat 
durant quasi dos mesos i la proposta que es presenta ha estat informada 
favorablement, per unanimitat, per les seccions sindicals i amb sols una 
abstenció per la Comissió de Professorat.  
 
A continuació assenyala quines són les modificacions presentades. 
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
El president de la Junta de PDI, pel que fa a la disposició addicional tercera, 
opina que quedaria més clar si es fera referència a “universitats 
públiques”. 
 
El degà de la Facultat de Ciències Socials planteja els seus dubtes sobre el  
calendari i si la proposta de barems dels centres ha de passar al Consell de 
Govern de maig. 
 
Clara Gómez indica que als becaris del programa Ramon i Cajal se’ls permet 
impartir docència de 60 hores per curs acadèmic.  
 
La vicerectora d’Ordenació Acadèmica, Professorat i Sostenibilitat 
contesta al president de la Junta de PDI, que hi ha un informe de 
l’Assessoria Jurídica al voltant de la seua intervenció sobre la disposició 
addicional tercera. Pel que fa al calendari, seria interessant que passés al 
consell de govern del mes de maig per poder emprar aquests barems en 
les noves convocatòries, però ho veu difícil, si no els aprovaríem en el 
consell de govern de juny. Finalment, indica, respecte de la docència dels 
becaris, que abans, sols podien impartir docència en els dos darrers 
cursos, però ara no és així i el màxim que poden impartir és de 60 hores 
cada curs mentre dura el seu contracte. 
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Patricia Llopis afegeix que, de vegades, les hores de docència dels becaris 
no estan emmarcades en un curs acadèmic, sinó en l’any anterior. Demana  
una revisió.  
 
La vicerectora d’Ordenació Acadèmica, Professorat i Sostenibilitat 
contesta que això ja es té en compte i la docència a impartir depèn del 
que conste en el contracte corresponent. 
 
Se sotmet a votació la proposta. La votació es fa a mà alçada i per 
unanimitat (37 vots a favor), es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 79/2017. “Modificar el reglament de selecció del 
personal docent i investigador de la Universitat de 
València,  aprovat per ACGUV 114/2003 del consell de 
govern de 27  de maig, i modificat darrerament per 
l’ACGUV 291/2015 del consell de govern de 18 de 
desembre, d’acord amb la proposta que s’adjunta com a 
annex.” Annex III. 

 
Punt 7. Aprovació, si escau, de la normativa sobre dedicació docent del 
PDI a temps complet de la Universitat de València. 
 
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 compta amb informe 
favorable, per unanimitat, de la Comissió de Professorat i de la Mesa 
Negociadora. Es proposa una regulació integradora del PDI i la dedicació 
màxima de 270 hores.  
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
El president de la Junta de PDI recorda l’acord del Claustre sobre minoració 
progressiva de docència, fins a les 240 hores. Destaca que també hi ha 
pendent un debat sobre mesures per a millorar la conciliació i reduir la 
doble presència i introduir mesures vinculades als sexennis, mesures que 
són transitòries, fins a l’aplicació de les 240 hores.  
 
Per assentiment dels membres del consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 80/2017. “Aprovar la normativa sobre dedicació 
docent del personal docent i investigador a temps complet 
de la Universitat de València, que s’adjunta com a annex.” 
Annex IV. 
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Punt 8. Aprovació, si escau, dels Criteris per a atendre situacions 
conjunturals de plantilla durant el curs acadèmic 2017/2018. Criteris de 
reducció de la docència.  
 
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 la novetat que s’ha 
introduït és la inclusió de les reduccions de docència per als directors i 
directores de programes de doctorat. Es proposa una reducció entre 10 i 
40 hores, en funció dels indicadors que apareixen en l’annex de la 
documentació. 
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Per assentiment dels membres del consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 81/2017. “Aprovar els Criteris per a atendre 
situacions conjunturals de plantilla durant el curs 
acadèmic 2017/2018. Criteris de reducció de docència, que 
s’adjunten com a annex.” Annex V. 

 
Punt 9. Aprovació, si escau, de la convocatòria, perfil i tribunal de la plaça 
de professorat contractat doctor, núm. 1470, adscrita al departament de 
Didàctica i Organització Escolar.  
 
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 el consell de govern de 
març de 2014 va acordar l’ajornament d’aquesta plaça que està 
recorreguda i el 21 de maig de 2017 acaba el termini de tres anys perquè 
es convoque el concurs. El departament va lliurar una proposta de perfil i 
tribunal per a la promoció del professor Eliseo Valle en un moment que 
encara no hi havia sentència, però ara ja s’ha produït i és favorable al 
professor. Per tant, en aquest moment, hi ha dues propostes. El 
departament té interès en mantenir la plaça per necessitats docents i, 
atès que el sentit de la sentència, si bé és susceptible de recurs en 
cassació, es proposa un perfil genèric per a convocar la plaça per a que 
puga concursar professorat acreditat de l’àrea de coneixement 
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
El degà de la Facultat de Filosofia i Ciències de l’Educació demana 
comprensió i opina que aquesta és la millor solució, és a dir, que la plaça es 
convoque amb un perfil genèric. 
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El president de la Junta de PAS pregunta que si es canvia el perfil i 
tribunal, el professor que ha guanyat el recurs pot eixir perjudicat.  
 
La vicerectora d’Ordenació Acadèmica, Professorat i Sostenibilitat indica 
que es proposa aquesta via perquè si no el departament pot perdre la 
plaça. 
 
Se sotmet a votació la proposta. La votació es fa a mà alçada i per 
unanimitat (30 vots a favor), es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 82/2017. “Vist l’acord del Consell de Govern 
núm.75/2014, de 14 de març pel qual es va ajornar la 
convocatòria de la plaça de professorat contractat doctor 
núm. 1470, adscrita al departament de Didàctica i 
Organització Escolar,  prevista a l’empara de l’Oferta 
d’Ocupació Pública de places docents, corresponent a 
l’any 2014, publicada al DOGV núm. 7278, de 21 de maig 
de 2014. 
Considerant que el contenciós pendent sobre la plaça de 
professorat contractat doctor núm. 550, que va justificar 
l’ajornament, s’ha resolt en segona instància a favor del 
Sr. Juan Eliseo del Valle Aparicio, mitjançant sentència 
núm. 185/17, de 4 d’abril, de la Sala del Contenciós 
Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de la 
Comunitat Valenciana, confirmant la sentència dictada 
pel Jutjat del Contenciós Administratiu núm. 7 de 
València, en el procediment 297/2013. 
Considerant que amb això la sentència d’apel·lació 
confirma el dret de Juan Eliseo del Valle a signar el 
corresponent contracte amb càrrec a la plaça 550 de 
contractat doctor, adscrit al departament i àrea de 
Didàctica i Organització Escolar, sentència recurrible en 
cassació. 
Atenent que el professorat en condicions de promocionar 
a la figura de professorat contractat doctor, conforme als 
criteris de carrera docent, aprovats pel Consell de Govern 
per al curs 2014/2015, ja ha obtingut, previ concurs, la 
promoció. 
Considerant la situació deficitària de la plantilla del 
departament de Didàctica i Organització Escolar i la 
necessitat de convocar la plaça núm. 1470 per a la seua 
provisió definitiva, tot atenent les necessitats docents de 
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l’àrea de coneixement, fet que aconsella la convocatòria de 
la plaça amb un perfil ample. 
Examinada la proposta de perfil i dels vocals 4t i 5è del 
tribunal, titulars i suplents, presentada pel departament 
de Didàctica i Organització Escolar, desprès de la votació 
de dues opcions, conforme consta certificat, així com la 
proposta de vocals titulars i suplents presentada per la 
Junta de Centre de la Facultat de Filosofia i Ciències de 
l’Educació. 
El Consell de Govern acorda: 

Aprovar la convocatòria de la plaça de professorat 
contractat doctor núm. 1470 adscrita al departament de 
Didàctica i Organització Escolar, i informar 
favorablement sobre el seu perfil i tribunal, que s’adjunta 
com a annex.” Annex VI. 

 
El rector proposa a continuació, el tractament del punt 13 de l’ordre del 
dia. 
 
Punt 13. Autorització, si escau, per a la signatura de convenis de 
col·laboració. 
 
El vicerector de Participació i Projecció Territorial, la vicerectora 
d’Investigació i Política Científica, la secretària general i el vicerector de 
Cultura presenten les propostes de conveni corresponents a la seua àrea 
de treball i fan referència a la documentació que hi ha en l’Aula Virtual. 
Finalment la vicerectora d’Estudis de Grau i Política Lingüística presenta, 
en absència del vicerector d’Estudis de Postgrau, el conveni que li 
correspon a aquest vicerector.  
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
El degà de la Facultat de Ciències de l’Activitat Física i l’Esport proposa 
que es lleven els noms en la clàusula 4 del conveni amb l’Associació 
Esportiva Municipal. 
 
El president de la Junta de PDI demana que es corregisca “Regió de 
València” en el conveni amb Fundació Bancària Caixa d’Estalvis i Pensions 
de Barcelona, La Caixa i també demana aclariment en la denominació del 
conveni amb Xicotetes Europas. 
 
Per assentiment dels membres del consell, es prenen els acords següents: 
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ACGUV 83/2017. “Autoritzar la signatura del conveni de 
col·laboració entre la Diputació Provincial de València i la 
Universitat de València. Estudi General, per a la creació 
de la càtedra Estudios Territoriales Valencianos 
(ESTEVAL), el text del qual s’adjunta com a annex.” 
Annex VII. 
 
ACGUV 84/2017. “Autoritzar la signatura del conveni de 
col·laboració entre la companyia Baxalta Spain SLU i la 
Universitat de València. Estudi General, el text del qual 
s’adjunta com a annex.” 
 
ACGUV 85/2017. “Autoritzar la signatura del conveni de 
col·laboració entre la Fundació Nexe i la Universitat de 
València. Estudi General, el text del qual s’adjunta com a 
annex.” Annex VIII. 
 
ACGUV 86/2017. “Autoritzar la signatura del conveni de 
col·laboració entre Presidència de la Generalitat 
Valenciana i la Universitat de València. Estudi General, 
per al desenvolupament de l’activitat investigadora 
relacionada amb el risc d’inundacions el text del qual 
s’adjunta com a annex.” Annex IX. 
 
ACGUV 87/2017. “Autoritzar la signatura del conveni 
específic de col·laboració entre la Fundació Bancària 
Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, La Caixa  i la 
Universitat de València. Estudi General, per al 
desenvolupament del programa CaixaProInfància a la 
Comunitat Valenciana, el text del qual s’adjunta com a 
annex.” Annex X. 
 
ACGUV 88/2017. “Autoritzar la signatura del conveni de 
col·laboració entre l’Institut d’Investigació Sanitària La 
Fe  i la Universitat de València. Estudi General, el text del 
qual s’adjunta com a annex.” Annex XI. 
 
ACGUV 89/2017. “Autoritzar la signatura del conveni 
marc de col·laboració entre La Ciutat de les Arts i les 
Ciències, S.A, la Fundació Oceanogràfic de la Comunitat 
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Valenciana i la Universitat de València. Estudi General,  
per a la col·laboració mútua als camps científics, 
tecnològics, formatius i divulgatius, el text del qual 
s’adjunta com a annex.” Annex XII. 
 
ACGUV 90/2017. “Autoritzar la signatura del conveni de 
col·laboració entre l’Associació Valenciana per al Foment 
de l’Economia del Bé Comú i la Universitat de València. 
Estudi General, el text del qual s’adjunta com a 
annex.”Annex XIII. 
 
ACGUV 91/2017. “Autoritzar la signatura del conveni de 
col·laboració entre Maastricht University, Leuphana 
University of Lüneburg i la Universitat de València. Estudi 
General, per al desenvolupament del Màster Internacional 
in Work and Organizational Psychology, el text del qual 
s’adjunta com a annex.” Annex XIV. 
 
ACGUV 92/2017. “Autoritzar la signatura del conveni de 
col·laboració entre la Diputació de València i la 
Universitat de València. Estudi General,  per a la 
realització dels programes Xicotetes Europas, Festival, 
Serenates i Festival La Cabina, el text del qual s’adjunta 
com a annex.” Annex XV. 
 
ACGUV 93/2017. “Autoritzar la signatura del conveni 
marc de col·laboració entre la Fundació Esportiva 
Municipal de l’Ajuntament de València i la Universitat de 
València. Estudi General, mitjançant la Facultat de 
Ciències de l’Activitat Física i l’Esport, el text del qual 
s’adjunta com a annex.” Annex XVI. 
 

Punt 10. Aprovació, si escau, de l’expedient de creació de l’Institut 
Interuniversitari López Piñero, d’Estudis Històrics i Socials sobre la 
Ciència, Tecnologia, Medicina i Medi Ambient.  
La vicerectora d’Investigació i Política Científica presenta l’assumpte i fa 
referència a la documentació que hi ha en l’Aula Virtual. Afegeix que no 
hi ha hagut cap al·legació en el període d’informació pública.  
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
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Per assentiment dels membres del consell, es pren l’acord següent: 
ACGUV 94/2017. “Informar favorablement sobre la 
creació de l’Institut Interuniversitari López Piñero, 
d’Estudis Històrics i Socials sobre la Ciència, Tecnologia, 
Medicina i Medi Ambient, l’expedient del qual s’adjunta 
com a annex.” Annex XVII. 
 

Punt 11. Adhesió, si escau, a la declaració de Les Corts Valencianes 
sobre la reforma del sistema de finançament autonòmic. 
El rector presenta l’assumpte i fa referència a la documentació que hi ha 
en l’Aula Virtual. Es tracta de manifestar l’adhesió institucional a l’acord 
de Les Corts.  
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
Per assentiment dels membres del consell, es pren l’acord següent: 

ACGUV 95/2017. “Adherir-se a la Resolució de les Corts 
918/IX sobre el compliment de la Resolució 22/IX respecte 
de la reforma immediata del sistema de finançament 
autonòmic, aprovada pel Ple de les Corts en la sessió de 22 
de febrer de 2017, el text de la qual és el següent: 
 
1. Manifestar la necessitat que el pressupost general de 

l’Estat per a l’exercici 2017 dóne compliment  a la 
Resolució 22/IX, aprovada per unanimitat per les 
Corts, recollint l’execució,  per part de l’Estat, d’unes 
inversions en infraestructures equiparables, com a 
mínim, al pes poblacional de la Comunitat Valenciana, 
i compensant en tot cas, la insuficiència inversora dels 
últims anys. 

 
2. Exigir que, dins d’aquestes inversions i de manera 

immediata, es finalitzen les obres provisionals 
d’implantació de l’ample estàndard que permeten el 
transport de mercaderies entre la Comunitat 
Valenciana i la frontera francesa i el transport de 
viatgers en alta velocitat, com també iniciar de forma 
simultània, les actuacions definitives, previstes en el 
corredor mediterrani ferroviari.” 
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Punt 12. Modificació, si escau, del reglament de règim intern de 
l’Assemblea General d’Estudiants (AGE). 
El delegat del rector per a Estudiants presenta l’assumpte i fa referència 
a la documentació que hi ha en l’Aula Virtual de la Universitat de 
València. En nom de l’AGE demana el vot favorable.  
S’obre un torn d’intervencions.  
 
La coordinadora de l’AGE indica que l’AGE està formada per 150 
membres i, des del seu inici, aconseguir el quòrum ha presentat moltes 
dificultats. Per això es presenta aquesta proposta de modificació. 
Agraeix les gestions que s’han fet i demana el vot favorable.  
 
Per assentiment dels membres del consell, es pren l’acord següent: 

ACGUV 96/2017. “Modificar l’article 19è del reglament 
de règim intern de l’Assemblea General d’Estudiants 
(AGE), amb la redacció següent: 
Article 19 – Constitució i quòrum. 

1. El Ple quedarà vàlidament constituït en primera 
convocatòria quan hi concorre la meitat més un dels 
membres i estiguen presents la Coordinadora o el 
Coordinador, la Secretària o el Secretari o persones en 
qui deleguen. 

 
2. Si no hi ha quòrum, el Ple s’ha de constituir en segona 

convocatòria, trenta minuts desprès de l’hora fixada 
per a la primera. En aquest cas, n’hi ha prou amb la 
cinquena part dels membres i que estiguen presents la 
Coordinadora o el Coordinador, la Secretària o el 
Secretari o persones en qui deleguen”. 

 
Punt 14. Informe sobre modificació de RLT 1/2017 de PAS. 
El gerent indica que es retira aquest assumpte, ja que no va prosperar 
en Mesa Negociadora. 
 
Punt 15. Aprovació, si escau, de la distribució del crèdit per a 
funcionament ordinari de centres, departaments i instituts universitaris. 
Punt 16. Aprovació, si escau, de la distribució de la partida 
pressupostària per a l’adquisició d’equipament de laboratoris docents, 
exercici 2017 i normes de gestió. 
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Punt 17. Aprovació, si escau, de la distribució de la partida 
pressupostària corresponent als recursos de suport a la docència, 
exercici 2017. 
El vicerector d’Economia, Infraestructures i Tecnologies de la Informació 
presenta aquests assumptes conjuntament i fa referència a la 
documentació que hi ha en l’Aula Virtual de la Universitat de València. 
Afegeix que els tres assumptes compten amb informe favorable de la 
Comissió Econòmica.  
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
El degà de la Facultat de Química agraeix el vicerector i el seu equip 
tècnic l’elaboració dels càlculs i el felicita per la informació donada. 
Afegeix que ha lliurat una carta al vicerector, ja que els departaments 
estan demanant recursos per poder fer la tasca d’experimentació 
requerida. Indica que el 98% del treballs fi de grau són experimentals i 
ha tingut que detraure 13.300 euros del pressupost per poder comprar 
un software, que era imprescindible. Sent molt haver de queixar-se, però 
la perduda de poder adquisitiu de la Facultat ha estat del 34% i 
necessita ajuda econòmica per a la docència que cal. Demana un esforç i 
pensa que està fallant als seus estudiants.  
 
El degà de la Facultat de Medicina i Odontologia es manifesta en la 
mateixa línia. Opna que el degà de la Facultat de Química no està fallant 
als estudiants, sinó que està intentant portar endavant la qualitat  de la 
docència i que la Facultat de Química és un bon exemple d’excel·lència. 
Agraeix l’aparent manteniment del pressupost, però els centres que han 
augmentat la seua titulació en un curs més o en una unitat docent més, 
realment han minorat el seu pressupost.  
 
El vicerector d’Economia, Infraestructures i Tecnologies de la Informació 
demana que es tinga en compte que el model de repartiment és 
heredat. La subvenció ordinària que rep la Universitat és la mateixa que 
en el 2006. Espera disposar d’un model de finançament diferent; que la 
Generalitat Valenciana també tinga un nou model i per tant, espera 
sensibilitat per part de la Generalitat, per aconseguir un millor 
finançament. 
Opina que el model no és l’adequat i entén el punt de vista del degà de 
la Facultat de Química i dels altres centres experimentals, però suposa 
que, dins de l’autonomia de cada centre, s’hauran fet els ajustos 
necessaris. 
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Com a vicerector, és sensible a les peticions i anuncia que es treballarà 
per ajustar les disfuncions. Cas que es plantegen excepcionalitats, en 
qüestions puntuals, se tractarà de buscar la millor solució.  
Se sotmeten a votació tots tres assumptes conjuntament. La votació es 
fa a mà alçada i per 29 vots a favor, 1 vot en contra de Rosa García 
Lopera i cap abstenció, es prenen els acords següents: 

 
ACGUV 97/2017. “Aprovar la distribució de crèdit per a 
funcionament ordinari de centres, departaments i instituts 
universitaris, per al 2017, que s’adjunta com a annex.” 
Annex XVIII. 
 
ACGUV 98/2017. “Aprovar la distribució de la partida 
pressupostària per a l’adquisició d’equipament de 
laboratoris docents, corresponent a l’exerci 2017 i les 
normes de gestió, que s’adjunten com a annex.” Annex 
XIX. 
 
ACGUV 99/2017. “Aprovar la distribució de la partida 
pressupostària de recursos de suport a la docència, 
corresponent a l’exerci 2017, que s’adjunten com a 
annex.” Annex XX. 
 

Punt 18. Aprovació, si escau, de proposta dels comptes anuals de la 
Universitat de València, 2016. 
El gerent presenta l’assumpte i fa referència a la documentació que hi 
ha en l’Aula Virtual de la Universitat de València. Indica que una vegada 
superat el problema de la Tresoreria, ara tenim problemes de suficiència 
pressupostària, ja que l’educació superior és l’oblit de la Generalitat 
Valenciana. Aquesta pretén revisar el sistema de finançament i això 
significar “ajornament” i, per tant, la visió no és molt falaguera. 
 
Pel que fa als comptes, la subvenció és la mateixa que l’any anterior. Els 
ingressos tenen un nivell d’execució del 100%. Per tant, les estimacions 
són fiables i el nivell d’execució de les despeses és del 93%. Els 
comptes estan sanejats i, pel que fa a l’equilibri dels comptes de 
deutors, patrimoni, etc, hi ha una continuïtat i sostenibilitat.  
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Cada any es fa una doble auditoria per part d’Intervenció General 
(romanent de Tresoreria en negatiu)  i de la Sindicatura de Comptes, 
que sols fa recomanacions. Per tant al 2017, sols hauríem d’atendre les 
recomanacions de la Sindicatura de Comptes. 
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
El president de la Junta de PDI indica que les universitats públiques 
valencianes han tingut una actitud prudent, comprensiva i 
col·laboradora i en aquests dos anys de legislatura les universitats 
encara no s’han inclòs en l’ordre de prioritats de la Generalitat. En vistes 
al pressupost del 2018, hauríem de prendre decisions i pressionar 
d’alguna forma. 
El rector indica que aquestes reflexions són compartides.  
Per assentiment dels membres del consell, es pren l’acord següent:  

ACGUV 100/2017. “Aprovar la proposta de comptes 
anuals de la Universitat de València, corresponent a 
l’exercici econòmic 2016, que s’adjunten com a annex.” 
Annex XXI. 
 

Punt 19. Torn obert de paraules. 
No hi ha sol·licituds.  
 
Com que no hi ha més assumptes que tractar, es clou la sessió a les 
12,55 hores, de la qual cosa, com a secretària general, estenc aquesta 
acta.  
 
Vist-i-plau 
El rector 
 
 
 
Esteban Sánchez Morcillo 
 

 


