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CONSELL DE GOVERN 
 
A la ciutat de València, el dia 30 de maig 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’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’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 

 
 
Gerent: Joan Oltra Vidal 
 
Secretària General: Maria José 
Añón Roig. 
 
Degana Fac. Geografia i Història: 
Ester Alba Pagán 
 
Degà Fac. Ciències de l’Activitat 
Física i Esport: Vicente Añó Sanz 
 
Degà Fac. Fisioteràpia: Antonio 
Alberola Aguilar 
 
Degà Fac. Magisteri: Manuel 
Monfort Pañego 
 
Degana Fac. Física: Soledad 
Gandia Franco 
 
Degà Fac. Ciències Matemàtiques: 
Juan Luis Monterde García-
Pozuelo  
 
Degà Fac. Ciències Biològiques: 
Javier Lluch Tarazona 
 
Degana Fac. Dret. Elena Olmos 
Ortega 
 
Degà Fac.  Economia: José Manuel 
Pastor Monsalves. 
 
Degà Fac. Ciències Socials: Ernest 
Cano Cano 
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Representant departaments: 
Antoni Iradi Casal 
 
Representant departaments: 
Amadeo Fuenmayor Fernández 
 
Representant departaments: Clara 
Gómez Clarí 
 
Representant Instituts 
universitaris: Cristina Esteban 
Martínez 
 
PDI Fac. Medicina i Odontologia: 
José Manuel Almerich Silla 
 
PDI Fac. C. Socials: Elena García 
Testal 
 
PDI Fac. Filosofia i C. Educació. 
Rosa María Bo Bonet 
 
PDI ETSE: José Manuel Claver 
Iborra 
 
PDI Fac. Química: Rosa García 
Lopera 
 
PDI Fac. Psicologia: Pedro Rafael 
Gil Monte 
 
PDI Fac. Economia: Ana Huguet 
Roig 
 
PDI Fac. Economia: María José 
Marín Fernández 
 
PDI Fac. Ciències Socials: Mª 
Eugenia González Sanjuán. 
 
Personal investigador en formació: 
Patricia Llopis Nadal 
 

Estudiant Fac. Magisteri: David 
Jiménez Hortelano 
 
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 
 
Vicedegà Fac. Infermeria I 
Podologia: Omar Cauli 
 
Degà Fac. Química: Isidro Monzó 
Mansanet 
 
Degà Fac. Farmàcia: Juan Carlos 
Moltó Cortés 
 
Directora ETS Enginyeria: Paula 
Marzal Doménech 
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President Junta PDI: Amat 
Sánchez Velasco  
 
President Junta PAS:  Pedro 
Cabrera Juan 
 

Convidat: 
Cap de Seguretat: Jesús Ibañez 
 
Vicegerent de Recursos Humans i 
Organització administrativa: José 
Ramírez Martínez 

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

 
per a tractar els punts del següent  

 
ORDRE DEL DIA 

 
1. Aprovació, si escau, de les actes del Consell de Govern de 26 d’abril de 
2017 i de 22 de maig de 2017. 
 
2. Informe del rector.  
 
3. Informe de l’ocupació de l’edifici del Col·legi Major Lluís Vives i presa 
d’acords, si escau.  
 
4. Aprovació, si escau, de tres títols propis per al curs  2017/2018, així 
com la delegació en el vicerector d’Estudis de Postgrau per a la correcció 
material d’errades dels títols ja aprovats per al curs 2017/2018, per acord 
del Consell de Govern de 22 de desembre de 2016.  
 
5. Aprovació, si escau, de l’inici de l’expedient per a l’elaboració del nou 
títol de màster universitari en Estudis Internacionals i de la Unió Europea 
(60 crèdits) així com la seua CEPE i extinció, si escau, del màster 
universitari del mateix nom de 90 crèdits.  
 
6. Aprovació, si escau, del reglament de Matrícula de la Universitat de 
València per a títols de grau i de màster. 
 
7. Aprovació, si escau, del reglament d’Avaluació i Qualificació de la 
Universitat de València per a títols de grau i de màster. 
 
8. Transformació, si escau, de places de professorat ajudant doctor a 
contractat doctor per a atendre la promoció. 
 
9. Aprovació, si escau, de correcció d’errades en l’art. 4.1.c) de la 
Normativa sobre dedicació docent del PDI a temps complet de la 
Universitat de València.  
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10. Modificació, si escau, del reglament de selecció del personal 
investigador doctor de caràcter indefinit. 
 
11.  Modificació, si escau, dels criteris de participació en les convocatòries 
d’ajudes per a enfortir la capacitat dels grups d’investigació, mitjançant la 
incorporació de doctors. 
 
12. Modificació, si escau, del programa marc per a la contractació de 
personal investigador doctor de la Universitat de València. 
 
13. Aprovació, si escau, del contracte per a l’explotació de patent. 
 
14. Modificació, si escau, de reglaments de règim intern de centres. 
 
15. Habilitació, si escau, de persones per a l’ús i custòdia de certificats 
electrònics. 
 
16. Autorització, si escau, per a la signatura de convenis de col·laboració. 
 
17. Aprovació, si escau, de proposta de preus per al curs 2017/2018 del 
Col·legi Major Rector Peset.  
 
18. Incorporació, si escau, de la Universitat de València a l’Associació 
Conferència de degans i deganes de Logopedia de les universitats 
espanyoles. 
 
19. Modificació, si escau, del reglament del programa universitari La Nau 
Gran. 
 
20. Aprovació, si escau, de proposta d’acord per a l’abonament dels 
conceptes retributius recollits en la disposició addicional vint-i-sisena de la 
Llei 14/2016, de 30 de desembre, de pressupostos de la Generalitat, 
2017 i l’art. 74 de la Llei 13/2016 de 29 de desembre, de mesures 
fiscals, de gestió administrativa i financera i organització de la Generalitat.  
 
21. Informe sobre la proposta de modificació de la RLT 1/2017, de PAS. 
 
22.  Torn obert de paraules. 
 

------------ 
 
excusen la seua assistència els membres següents: 
 
. PDI Fac. Geografia i Història: Adrián Besó Ros 
. Vicerector de Cultura i Igualtat: Antonio Ariño Villarroya 
. Delegat del rector per a estudiants: Jordi Caparrós Gutiérrez 



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

 

 
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 les actes del Consell de Govern de 26 
d’abril de 2017 i de 22 de maig 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. 
 
La secretària general presenta una modificació a l’acta del consell de 
govern de 26 d’abril. Indica que el Servei de Recursos Humans PDI ha 
detectat una errada de caràcter tipogràfic en l’apartat de canvi de 
dedicació de la revisió de plantilla de PDI. 
 
Per assentiment dels membres del consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 102/2017.  
“1. Aprovar l’acta del Consell de Govern de 26 d’abril de 
2017 amb la següent modificació:  
A l’annex II, de l’acord 78/2017, en l’apartat de canvi de 
dedicació cal canviar el núm. de la plaça 4366 pel núm. 
5917. 
2. Aprovar l’acta del Consell de Govern de 22 de maig de 
2017.” 

 
Punt 2. Informe del rector.  
 
El rector comunica el condol dels membres del consell de govern, pel 
traspàs de la professora emèrita del departament de Microbiologia i 
Ecologia, Dra. Rosa Miracle Solé.  
 
En l’apartat de les felicitacions, felicita: 
Els guanyadors del Premi Ragalo 2016 en les modalitats següents: 

- Ciències de la Salut, amb el premi a la Sra. Yolanda Sánchez Cabrera 
per: Amb una imatge al dia es pot arribar molt lluny. 

- Ciències Socials i Jurídiques, amb un premi ex aequo al Sr. Sergio 
Ferrando Félix per Escola Rural i ApS: de model passat a referent 
pedagògic i a la Sra. Cristina Gadea Sastre i Sra. Inmaculada Roselló 
Almela, per Amigo Invisible i el d’Educació (Ciutadania Crítica Global) 
per a Sr. Pablo Ramos per Històries de Siria, de la conscienciació local 
a l’ajuda internacional. 
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El grup d’estudiants formats pel Sr. Luis Daroqui Plaza (grau de Ciències 
Gastronòmiques), Sra. Mª Mar Ordáez Calatayud (Fac. Ciències 
Biològiques), Sra. Ana Murciano Navarro (grau de Ciències 
Gastronòmiques), per guanyar el segon premi REACCIONA 2017 en la seua 
sisena edició, en la modalitat Universitat, de la Secció Territorial de 
València de la Real Sociedad Española de Química (RSEQ-VAL) i la Ciutat 
de les Arts i les Ciències, pel seu treball “Reaccions de Maillard”, en el qual 
expliquen la importància d’aquestes reaccions en la cuina.  
 
La Dra. Vicenta Tasa Fuster, professora associada del departament de 
Dret Constitucional, Ciència Política i de l’Administració, per rebre el premi 
Manuel Duran i Bas, que atorga l’Institut d’Estudis Catalans per la seua tesi 
doctoral “Drets lingüístics i ordenament constitucional: seguretat 
lingüística versus Jerarquia lingüística. Un estudi comparat de Suïssa i 
Espanya”, a Barcelona.  
 
El Sr. David Albors, del grau en Història, el Sr. Gerard Blasco, del grau en 
Economia i màster en Desenvolupament, Institucions i Integració 
Econòmica, el Sr. Jorge Llau, estudiant del grau en Medicina, la Sra. Teresa 
Llorca, estudianta del grau en Filologia Clàssica i el Sr. Cristian Ramçon, 
estudiant del grau en Ciències Polítiques i de l’Administració Pública, 
integrants de l’equip de la Universitat de València, per participar en la Lliga 
de Debat Universitària, organitzada per la Xarxa Vives i quedar en la 
tercera posició. 
 
El Dr. Sami Nair, doctor honoris causa, per la seua incorporació a l’Institut 
de Drets Humans de la Universitat de València com a investigador 
convidat.  
 
Els components de DELI (Discover, Enjoy, Learn i Imagine), idea 
guanyadora en Idees MOTIVEM en equip, proposta social perquè els xiquets 
que estan hospitalitzats puguen no solament jugar, sinó també interactuar 
amb altres xiquets, malgrat estar en les seues respectives habitacions, a 
causa de la seua malaltia; els components de MOOVIFY, segon i tercer 
premiat; els components de NEUHELP. S’han presentat un total de 164 
equips integrats per 627 estudiants i 118 professors dels 18  centres de 
la Universitat de València. 
 
La Sra. Nina Maria Navajas Pertegas, guanyadora en la tercera edició dels 
premis A. Olga Quiñones, amb el seu treball de fi d’estudis del màster de 
Gènere i Polítiques d’Igualtat, ¡Qué guapa estarias si te quitases 15 kilos¡: 
Reflexiones en torno a los discursos neoliberales sobre lo Bello y lo sano 
desde una mirada feminista.  
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El grup d’estudiants de l’assignatura Anàlisi sociològic des de la 
perspectiva de gènere i la seua professora, la Dra. Capitolina Díaz Martínez, 
per la iniciativa realitzada en visibilitzar les dones de diverses disciplines en 
la wikipedia (com Olga Quiñones, Lola Frutos, Josepa Cucó...) 
 
La Universitat de València, el CEFIRE de Torrent, InnDEA València/Las 
Naves, la FECYT (Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia –
Ministeri d’Economia, Indústria i Competitivitat). El caleidoscopio i els 40 
regidors d’educació de municipis valencians per desenvolupar, participar i 
per l’exitosa convocatòria de la tercera edició de la Fira Aèria al Campus de 
Burjassot (al voltant d’un miler d’estudiants de 63 instituts i col·legis 
valencians van presentar els seus drons). 
 
El Dr. José Viña Ribes, catedràtic de Fisiologia, per rebre la 2017 ESCI 
Albert Struyvenberg Medal. 
 
La Dra. Adela Cortina Orts, catedràtica de Filosofia, pel seu nomenament 
com a doctora honoris causa per la Universitat de Playa Ancha de Xile.  
 
El Dr. José Navarro Salas, catedràtic del departament de Física Teòrica, els 
investigadors de L’IFIC-CSIC, el Sr. Adrián del Rio Vega i el Sr. Iván Agulló 
de la Universitat Estatal de Louisiana, per rebre el primer premi del concurs 
anual d’assajos de la Gravity Research Foundation. És la primera vegada 
des de la creació d’aquesta fundació en 1949, que aquest premi recau en 
científics d’una institució espanyola.  
 
El Dr. Santiago Mas Coma, catedràtic del departament de Farmàcia i 
Tecnologia Farmacèutica i Parasitologia, per ser distingit amb la prestigiosa 
medalla Alphonse Laveran, atorgada per la Societat Francesa de Patologia 
Exòtica pels seus descobriments i contribucions en medicina tropical.  
 
La parella de Puchol II i Nacho, per guanyar el Xile Trofeu Universitat de 
València de Pilota.  
 
Els catedràtics doctors Joan Romero González, del departament de 
Geografia i Antonio Ariño Villarroya, del departament de Sociologia i 
Antropologia Social, per obtenir el premi de la Crítica Literària Valenciana 
2017 en aquesta modalitat a l’obra titulada  La secesión de los ricos. 
 
El Dr. Manuel Costa Talens, exvicerector i exdirector del Jardí Botànic, per 
rebre el premi Lluís Guarner, acte celebrat al Monestir de Sant Miquel dels 
Reis.  
 
La Universitat de València, per l’èxit d’afluència (al voltant de cinc mil 
persones) en la seua setena edició d’Expociència.  
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En l’apartat d’actes i reunions, han tingut lloc les següents: 
 
Assistència a la conferència Desarrollo sostenible i apertura de China: 
nuevas oportunidades para la cooperación entre China y España, de 
l’ambaixador de la República Popular en España, Sr. Lyu Fan; assistència al 
concurs del Pont Xinés i actes de l’aniversari de l’Institut Confuci de la 
Universitat de València.  
Inauguració de la conferència El valor de la transparencia  como germen de 
transformación social y cambio cultural: su proyección en el modelo 
europeo de protección jurídica de los consumidores y usuarios, del 
Magistrat Dr. Javier Orduña, al Paranimf. 
Assistència a la conferència La dura negociación del Brexit, del Sr. Almunia, 
al Col·legi Major Rector Peset.  
Visita al Servei d’Informàtica de la Universitat de València, acompanyat del 
vicerector Juan Luis Gandia.  
Conferència del nostre doctor. Honoris causa, Iñaki Gabilondo, amb motiu 
del cinquantenari dels estudis de Matemàtiques, a la Sala Darwin.  
Inauguració de la vint-i-tresena Trobada dels Serveis d’Informació i 
Orientació Universitaris (SIOU) 2017, La dinamització dels estudiants: un 
repte pels SIOU, a l’Aula Magna del Centre Cultural La Nau. 
Inauguració de l’exposició La Valencia del Flaco, al Centre Cultural La Nau. 
Inauguració de la Jornada “Llengua, pensament i societat”. Sisena Jornada 
sobre els Escriptors Valencians, dedicada a l’assaig en homenatge al vint-i-
cinc aniversari de la mort de l’assagista Joan Fuster i de l’aparició de la 
revista Mètode, organitzat per l’AVL, al Saló d’Actes de la Facultat de 
Filologia, Traducció i Comunicació.  
Acte d’investidura de Mª Jesús Esteban com a doctora honoris causa, al 
Paranimf.  
Acte de lliurament de trofeus UV: de competició interna i de Trofeu Rector 
UV als guanyadors de les competicions d’esports d’equip ( fútbol, fútbol 
sala, baloncesto, voleibol....) i d’esports individuals (vela, squash, tenis, 
pàdel, judo, orientació, kendo...) i als guanyadors de la competició d’e-
Sports. 
Assistència a l’acte d’investidura com a doctor honoris causa del professor 
Jordi Garcés, en la Universitat Jaume I de Castelló, acompanyat per les 
vicerectores Pilar Campins, i Mª Vicenta Mestre i pel gerent de la 
Universitat de València. 
Acte d’homenatge a les Dones Pioneres de la Universitat de València, en 
els àmbits de l’administració dels centres universitaris, de la direcció de la 
gestió universitària i al govern central de la Universitat de València, al 
Paranimf. 
Inauguració del Simposio Dret Mercantil in Memoriam Manuel Broseta Pont, 
al Saló d’Actes de l’ICAV. 
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Finalment, indica que la Universitat de València ha millorat la seua posició 
en el rànquing Reuters News, i ha  passat de ser la sisena més innovadora 
d’España en 2016, a ser la tercera, enguany. A més, en aquesta 
classificació, on es destaquen les cent universitats europees que més han 
contribuït a la ciència i la tecnologia, la institució acadèmica valenciana 
també ha avançat en l’escala europea, de la posició núm. 95 l’any passat, 
a la 82 en 2017. 
 
A continuació, el rector cedeix la paraula la vicerectora d’Ordenació 
Acadèmica, Professorat i Sostenibilitat perquè informe sobre l’Assemblea 
de la CRUE. 
 
La vicerectora d’Ordenació Acadèmica, Professorat i Sostenibilitat informa 
que va assistir-hi en representació del rector i es van tractar els temes 
següents: 
Respecte de la taxa de reposició, es confirma el pas d’ajudants doctors a 
titulars i de titulars a catedràtics.  
S’està estudiant una mesura per estabilitzar al professorat contractat 
doctor interí, amb el disseny d’un pla de xoc per estabilitzar enguany, a la 
meitat i a l’any següent, l’altra meitat.  
S’hi va subratllar la necessitat d’ajustar o flexibilitzar el percentatge del 
15% per a contractes d’investigadors del programa de Ramon i Cajal.  
S’hi informà de la rebaixa de nivells d’exigència de les comissions de 
contractació de professorat.  
Pel que fa a les titulacions 3+2, s’hi va concretar i definir el marc per a 
presentar títols nous de 3 anys. 
Sobre les beques, s’hi va anunciar que l’informe de la CRUE serà 
desfavorable si el Ministeri no millora la seua proposta i no té en compte la 
petició que ha fet. 
Respecte de l’ampliació de la Sectorial, no s’incorpora l’afegit de 
Responsabilitat Social, però sí les polítiques de gènere. 
S’hi va lliurar un document amb una sèrie de recomanacions, ja que 
l’aplicació en l’entorn universitari no és fàcil. Hi ha dues universitats que 
han reservat un 5% per a places de discapacitats.  
 
El rector afegeix que l’Assemblea va continuar l’endemà i després va 
assistir al Consell d’Universitats. Pel que fa a les beques, s’informà 
desfavorablement l’exigència d’una nota de 5’5 i, respecte de les 
titulacions 3+2, es va publicar una resolució de l’acord del Consell 
d’Universitats per tal que els estudis continuen a 4+1 ó 5 anys.  
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
El president de la Junta de PAS llegeix un escrit dels sindicats, que 
s’adjunta com a annex I a aquesta acta, sobre la carrera professional del 
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PAS, ja que, en la seua opinió, la Generalitat considera als funcionaris de la 
universitat, com a funcionaris de segona categoria. Afegeix que aquesta 
negociació ha estat molt debatuda pel seu poc tacte.  
 
El rector indica que ahir la Mesa Negociadora va arribar a un acord. Valora 
algunes apreciacions, però, com a rector no pot estar d’acord amb altres, 
ja que, institucionalment, la Universitat ha fet tot el possible per avançar 
en aquest assumpte. Reitera el respecte i consideració a tots els 
col·lectius d’aquesta Universitat i anuncia que continuaran treballant en la 
línia de l’acord de Mesa Negociadora.  
 
Punt 3. Informe de l’ocupació de l’edifici del Col·legi Major Lluis Vives i 
presa d’acords, si escau.  
 
El rector presenta l’assumpte i fa referència als documents de 
posicionament de l’assemblea horitzontal La Ingovernable i l’informe de 
l’equip de mediació que es lliuren als membres del consell de govern en 
aquesta sessió. Comunica que s’ha convidat a Jesús Ibáñez, cap de 
seguretat, per assistir en aquest punt. 
 
A continuació, el gerent informa de les gestions i fets produïts des del 22 
de maig. Indica que l’acord que es va prendre en l’anterior reunió del 
consell de govern es va rebre amb certa incomoditat per les persones que 
ocupen el Col·legi Major. De l’informe de l’equip de mediació, que és 
descriptiu, es desprèn que hi ha certa falta de lideratge i també una 
dispersió d’opinions que fa pensar, que la negociació serà difícil i el procés 
no serà curt. Opina que matisació i negociació no són compatibles amb 
dilació. 
 
El dia 24 va haver-hi una reunió i se’ls va transmetre que no era adequat 
dilatar el procés de mediació i que tingueren en compte l’acord del consell 
de govern del 22 de maig. El dia 25 els ocupants van canviar els panys de 
la tanca, controlant així els accessos a la parcel·la i el 26 de maig, pel 
matí, donarem les instruccions pertinents al Servei de Manteniment per 
substituir els panys, de nou. Tot això va generar moments de tensió. 
 
Aquests dies, la parcel·la de l’Aulari III i la de la Facultat de Psicologia 
estan obertes per a la realització de congressos i exàmens i es va detectar 
el salt d’algunes persones a la parcel·la del Col·legi, cosa que es va 
denunciar, però arribarà un moment que no hi haja activitats i s’haurà de 
tancar. Aleshores es produirà una situació contradictòria amb el que 
desitgen. Finalment, indica que li sembla molt cridaner el document de La 
Ingovernable.  
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El rector indica que l’ocupació del col·legi major ja dura quasi un mes i vist 
aquest document, sembla clar que el desig és continuar amb l’ocupació de 
l’edifici i, segons l’escrit de l’equip de mediació, no sembla que es puga 
avançar molt més. Desitja que d’aquest consell de govern ixca un acord 
per establir un termini de mediació. Proposa el termini d’una setmana, 
màxim dues, cas que es produesquen avanços en la mediació. Afegeix que 
la mediació no és per a establir normes de convivència entre ells i 
nosaltres. Sols es pot arribar a un acord: la desocupació pacífica i 
voluntària.  
 
Per tant, el plantejament que sotmet al consell de govern és donar una 
setmana de temps i, si es produeix algun tipus d’avanç en el procés de 
negociació, estendre-lo a una altra setmana més. El consell de govern ha 
de prendre una decisió en coherència amb la forma en què s'ha conduit 
aquest procés. 
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
La degana de la Facultat de Psicologia està d’acord amb el rector, com a 
part afectada directament. Opina que no hi ha intenció d’abandonar 
l’edifici i que dins d’una setmana estarem en la mateixa situació. 
 
Antonio Iradi indica que en el consell de govern anterior ja va demanar un 
termini de mediació. A la vista del posicionament de l’assemblea La 
Ingovernable, no li sembla, que desitgen la mediació. El termini proposat 
d’una setmana li sembla bé sempre que siga improrrogable.  
 
Carles Xavier López indica que la situació és complexa i és la Universitat de 
València la que probablement, tinga més activitats en la vessant 
sociocultural, sobretot en els darrers anys. Li preocupa que el final del 
conflicte siga violent. No té inconvenient en allargar el termini a dues 
setmanes. A més, opina que la batalla mediàtica també pot ser 
complicada.  
 
El president de la Junta de PDI fa referència al document que demanen per 
començar a dialogar.  
 
El rector indica que, per honestitat en el procés de mediació, es farà el 
document que demanen, però no cal que ens donen leccions sobre la 
necessitat d’un centre social. El que tenim és la responsabilitat d’un bé 
públic. Anuncia que el responsable de l’elaboració del document esmentat 
serà l’equip de direcció amb la col·laboració de tot el que vulga contribuir-
ne. 
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Esgotat el termini de mediació, s’hauria de reunir el consell de govern, ja 
que aquesta ocupació no és ni legal ni legítima i, a més a més, hi ha risc de 
seguretat, incendi, imatge pública, etc. i nosaltres som els responsables. 
 
Se sotmet a votació la proposta del rector. La votació es fa a mà alçada i 
per 42 vots a favor, cap en contra i 1 abstenció, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 103/2017. “Obrir un termini d’una setmana de 
mediació per a la desocupació, de forma pacífica, de 
l’edifici del Col·legi Major Lluis Vives. Si en aquest 
període es produeixen avanços en la mediació, es podria 
allargar a dues setmanes. A continuació, s’haurà de 
convocar un consell de govern extraordinari per prendre 
les decissions escaients.” 

 
El rector proposa que a continuació es tracte el punt 19 de l’ordre del dia, 
ja que el vicerector competent ha d’absentar-se de la sessió.  
 
Punt 19. Modificació, si escau, del reglament del programa universitari La 
Nau Gran.  
 
El vicerector de Polítiques de Formació i Qualitat Educativa presenta 
l’assumpte i fa referència a la documentació que hi ha en l’Aula Virtual de 
la Universitat de València. Proposa modificar Nau Gran nivell avançat, per 
Nau Gran estudi general, ja que es vol utilitzar el nivell avançat per a altres 
cursos més especialitzats, degut a que hi ha molts estudiants amb estudis 
superiors previs, que requereixen altres tipus d’itineraris. Compta amb 
informe favorable dels Serveis Jurídics, de la Comissió d’Estudis i de la 
Comissió d’Extensió Universitària.  
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Per assentiment dels membres del consell de govern, es pren l’acord 
següent: 
 

ACGUV 104/2017. “Modificar el reglament del programa 
universitari La Nau Gran, d’acord amb el text que 
s’adjunta com a annex.” Annex II 
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Punt 4. Aprovació, si escau, de tres títols propis per al cus 2017/2018, 
així com la delegació en el vicerector d’Estudis de Postgrau per a la 
correcció material d’errades dels títols ja aprovats per al curs 2017/2018, 
per acord del Consell de Govern de 22 de desembre de 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. 
Indica que els títols propis que proposa no han tingut al·legacions en el 
període d’informació pública i els ha informat favorablement la Comissió 
d’Estudis de Postgrau. 
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
José Manuel Almerich indica que el títol propi Certificat teòric-pràctic 
d’exploració oftalmològica i cirurgia de catarates, es refereix a animals i 
això s’hauria d’especificar perquè indueix a confusió. 
 
El vicerector d’Estudis de Postgrau proposa que es retire. 
 
Per assentiment dels membres del consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 105/2017.  
“1. Aprovar  els títols propis de postgrau que tot seguit 
s’esmenten per al curs 2017/2018: 
. Expert en actuació davant d’emergències en 
l’Administració Local i Polícia. 2ª edició. 
. Certificat universitari en Intervenció Socioeducativa 
amb Adolescents en Conflicte i en el Context 
Iberoamericà. 1ª edició, la memòria del qual s’adjunta 
com a annex. 
2. Delegar en el vicerector d’Estudis de Postgrau la 
correcció material d’errades dels títols propis, ja aprovats 
per al curs 2017/2018 per ACGUV 337/2016, de 22 de 
desembre, que hi consten a l’informe de la Comissió 
d’Estudis de Postgrau que s’adjunta com a annex.” Annex 
III. 

 
Punt 5. Aprovació, si escau, de l’inici de l’expedient per a l’elaboroació del 
nou títol de màster universitari en Estudis Internacionals i de la Unió 
Europea (6O crèdits), així com la seua CEPE i extinció, si escau, del màster 
universitari del mateix nom de 90 crèdits.  
 
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. Es 
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proposa reelaborar el títol per tal de canviar la seua durada, així com 
l’aprovació de la seua CEPE. 
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
La degana de la Facultat de Dret està d’acord amb aquesta proposta i 
agraeix al vicerector la inclusió en la CEPE de les persones que ha proposat 
la Facultat. 
 
Per assentiment dels membres del consell, es pren l’acord següent: 
 

 ACGUV 106/2017.  
“1. Aprovar l’inici de l’expedient per a l’elaboració del 
nou títol de màster universitari en Estudis Internacionals i 
de la Unió Europea, de 60 crèdits i la composició de la 
Comissió Elaboradora del seu pla d’estudis (CEPE) 
següent: 
. Mª Elena Olmos Ortega (degana Fac. Dret)/Francisco 
Javier Palao Gil (per delegació de la degana). 
. José Manuel Sánchez Patrón (PDI) 
. Mª José Ridaura Martínez (PDI) 
. Carmen Estevan de Quesada (PDI) 
. Andrés Boix Palop (PDI) 
. Isabel Gil Sales (estudiant) 
. Laura Vicent Casañ (PAS). 
. Jorge Cardona Llorent (PDI) (a proposta del 
Vicerectorat) 
. Guillemo Palao Moreno (PDI) (a proposta del 
Vicerectorat). 
2. Aprovar l’extinció del màster universitari en Estudis 
Internacionals i de la Unió Europea de 90 crèdits.” 

 
Punt 6. Aprovació, si escau, del reglament de Matrícula de la Universitat de 
València per a títols de grau i de màster. 
 
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. Indica que es tracta d’una actualització i simplificació del 
reglament de matrícula de l’any 2010, que ha experimentat fins a tres 
modificacions posteriors. Afegeix que, amb els canvis normatius produïts 
en els darrers anys, aquesta actualització era necessària. La part 
acadèmica només s’ha reestructurat, i és en la part administrativa on s’han 
fet les modificacions més significatives. La proposta de reglament es va 
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elaborar en un grup de treball en el qual van participar administradors de 
centres, degans de campus, el delegat d’Estudiants i personal del Servei 
d’Estudiants. Té informe favorable de la comissió assessora d’Estudiants, 
els serveis jurídics i la comissió d’Estatuts. 
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Per assentiment dels membres del consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 107/2017. “Aprovar el Reglament de Matrícula 
de la Universitat de València per a títols de grau i de 
màster, que s’adjunta com a annex.” Annex IV. 

 
Punt 7.  Aprovació, si escau, del reglament d’Avaluació i Qualificació de la 
Universitat de València per a títols de grau i de màster.  
 
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. Es tracta d’un reglament nou que aglutina la normativa que en 
matèria d’avaluació i qualificació està contemplada actualment en cinc 
reglaments, aprovats per la Universitat de València en diferents moments 
des del 2001. Aquest reglament els deroga i introdueix nous aspectes que 
calia regular a partir de l’experiència de la implantació de les titulacions de 
grau i de màster. 
 
Es va constituir un grup de treball format pels degans de les Facultats de 
de Magisteri, Economia, Medicina, la directora de l’ETSE, l’administrador de 
la Facultat de Geografia i Història, el de la Facultat de Ciències Biològiques, 
el delegat del rector per a estudiants, el vicerector d’Estudis de Postgrau, 
personal del Servei d’Estudiants i ella mateixa, que va elaborar un 
document base. Posteriorment van haver-hi reunions amb el vicesecretari, 
Andrés Boix, i el tècnic en protecció de dades, Ricard Martínez. El 
document resultant va obtenir informe favorable amb suggeriments de 
modificació que es van incorporar, de la comissió d’Estudis de Grau, de la 
comissió assessora d’Estudiants, dels serveis jurídics i de la comissió 
d’Estatuts.  El document resultant es va posar a l’abast dels membres del 
consell de govern dijous passat, però després, els centres han presentat 
algun suggeriment, que s’ha tingut en compte i s’ha elaborat un altre 
document, més consensuat, que és el que es proposa per a la seua 
aprovació. 
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
La degana de la Facultat de Dret agraeix l’esforç de la vicerectora per 
consensuar el document. 
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Per assentiment dels membres del consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 108/2017. “Aprovar el Reglament d’Avaluació i 
Qualificació de la Universitat de València per a títols de 
grau i de màster, que s’adjunta com a annex.” Annex V. 

 
Punt 8. Transformació, si escau, de places de professorat ajudant doctor a 
contractat doctor per a atendre la promoció.  
 
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 està 
pendent de l’autorització de la Conselleria.  
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Per assentiment dels membres del consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 109/2017. “Aprovar la transformació de les 
places de professorat ajudant doctor, que finalitzen el seu 
contracte durant el curs acadèmic 2017/18, a contractat 
doctor que hi són al llistat que s’adjunta com a annex, per 
a atendre a la promoció.” Annex VI. 

 
Punt 9. Aprovació, si escau, de correcció d’errades en l’art. 4.1.c) 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. Es tracta d’una errada en la 
transcripció de l’article 68.2.b) in fine de la LOU, on s’enuncien els 
supòsits en que es mantindrà la dedicació docent màxima. Afegeix que 
compta amb l’informe favorable de la Mesa Negociadora i de la comissió de 
Professorat. 
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Per assentiment dels membres del consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 110/2017. “Aprovar la correcció d’errors, que 
s’adjunta com a annex, en l’article 4.1.c) de la Normativa 
sobre la dedicació docent del PDI a temps complet de la 
Universitat de València, aprovada pel Consell de Govern 
de 26 d’abril de 2017 (ACGUV 80/2017), ” Annex VII. 
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Seguidament el rector retira els punts 10, 11 i 12 de l’ordre del dia. 
Punt 13. Aprovació, si escau, de contracte per a l’explotació 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. Es tracta d’una invenció d’aplicació en el camp de la salut, 
concretament en el tractament y/o prevenció contra el càncer. Pel que fa 
a la seua titularitat: el 79% correspon a la Universitat de València, el 15% 
a la Universitat Catòlica de València, el 5% al grup hospitalari Quirón, S.A. i 
l’1% a la Fundació de l’Hospital General Universitari. 
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Per assentiment dels membres del consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 111/2017.  
“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 PCT/EP2016/063195, amb títol 
"Combination comprising pterostilbene for the treatment of 
cancer", sol·licitada el 21 de juliol de 2015 a l’Oficina 
Europea de Patents, i de la qual és cotitular la Universitat 
de València en un 79%, 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 VIII. 

 
Punt 14. Modificació, si escau, de reglaments de règim intern de centres. 
 
La secretària general presenta l’assumpte i fa referència a la documentació 
que hi ha en l’Aula Virtual de la Universitat de València. Es tracta dels 
reglaments de règim intern de la Facultat d’Economia i de la Facultat de 
Física. Tots dos tenen informe favorable de l’Assessoria Jurídica i de la 
Comissió d’Estatuts i els textos recullen totes les recomanacions. 
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Per assentiment dels membres del consell, es prenen els acords següents: 
 

ACGUV 112/2017. “Modificar el Reglament de règim 
intern de la Facultat d’Economia, el text del qual 
s’adjunta com a annex.” Annex IX. 
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ACGUV 113/2017. “Modificar el Reglament de règim 
intern de la Facultat de Física, el text del qual s’adjunta 
com a annex.” Annex X. 

 
Punt 15. Habilitació, si escau, de persones per a l’ús i custòdia de 
certificats electrònics. 
 
La secretària general presenta l’assumpte. Es tracta de sol·licitar 
autorització per a renovar l’habilitació d’ús i custòdia de certificats 
electrònics de tipus d’entitat, per al rector, alguns vicerectors/res i el 
gerent.  
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Per assentiment dels membres del consell, es pren l’acord següent: 

 
ACGUV 114/2017.  
 
“1. D’acord amb la resolució del Rectorat de la 
Universitat de València per la qual s’aprova la delegació 
de funcions en els vicerectors i les vicerectores i per al 
desenvolupament de dites funcions delegades, es renova 
l’habilitació per a la sol·licitud, l’ús i la custòdia de 
certificats electrònics del tipus d’entitat, d’aquesta 
universitat, les persones següents: 

 
 - Esteban Morcillo Sánchez. rector de la Universitat de 
València. 
- Isabel Vázquez Navarro. Vicerectora d’Estudis de 
Grau i Política Lingüística. 
- Guillermo Palao Moreno. Vicerector 
d’Internacionalització i Cooperació.  
- Maria Pilar Campins Falcó. Vicerectora d’Investigació 
i Política Científica.  
- Juan Emilio Oltra Vidal. Gerent de la Universitat de 
València.  

2 . Les persones habilitades tenen l’obligació de custodiar 
les targetes que contenen els certificats, i també la clau 
privada d’aquests. 
 
3 L’ús del certificat ha de comprendre únicament i 
exclusivament les funcions delegades mitjançant resolució 
del rectorat, i queda prohibit qualsevol ús distint o 
incompatible amb la citada resolució.” 
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Punt 16. Autorització, si escau, per a la signatura de convenis de 
col·laboració.  
 
La vicerectora d’Investigació i Política Científica, el vicerector d’Estudis de 
Postgrau, el vicerector d’Internacionalització i Cooperació, el vicerector de 
Participació i Projecció Territorial 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.  
 
A continuació la vicerectora d’Estudis de Grau i Política Lingüística 
presenta el conveni amb la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, en 
nom del delegat del rector per a estudiants. 
 
Finalment, la secretària general presenta dos convenis, en nom del 
vicerector de Cultura i Igualtat. 
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
El degà de la Facultat de Ciències Socials intervé sobre el conveni amb 
Deloitte, ja que l’informe de l’Assessoria Jurídica diu que no és procedent. 
 
El vicerector d’Estudis de Postgrau proposa que es retire.  
 
Per assentiment dels membres del consell, es prenen els acords següents: 
 

ACGUV 115/2017. “Autoritzar la signatura del conveni de 
col·laboració entre la Universidad de Guelph (Ontario-
Canadá) i la Universitat de València. Estudi General, per 
a l’aplicació d’un marc per a la creació i funcionament 
d’una unitat d’investigació conjunta Universitat de 
València-Universitat de Guelph Unitat Mixta 
d’Investigació, el text del qual s’adjunta com a annex.” 
Annex XI. 
 
ACGUV 116/2017. “Autoritzar la signatura del conveni de 
col·laboració entre Engage Interactive (Arabia Saudí) i la 
Universitat de València. Estudi General, el text del qual 
s’adjunta com a annex.” Annex XII. 
 
ACGUV 117/2017. “Autoritzar la signatura del conveni de 
col·laboració entre La Junta Provincial Associada de 
València de l’Associació Espanyola Contra el Càncer i la 
Universitat de València. Estudi General, el text del qual 
s’adjunta com a annex.” Annex XIII. 
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ACGUV 118/2017. “Autoritzar la signatura del conveni de 
col·laboració entre l’Associació Espanyola de Financers 
d’Empresa (ASSET) i la Universitat de València. Estudi 
General, el text del qual s’adjunta com a annex.” Annex 
XIV. 
 
ACGUV 119/2017. “Autoritzar la signatura del conveni de 
col·laboració entre l’Associació Carena i la Universitat de 
València. Estudi General, el text del qual s’adjunta com a 
annex.” Annex XV. 
 
ACGUV 120/2017. “Autoritzar la signatura del conveni de 
col·laboració entre Merck Sharp & Dohme de España, S.A. 
i la Universitat de València. Estudi General, per al 
desenvolupament del màster de Enfermedades Infecciosas 
en Cuidados Intensivos (3ª edició), el text del qual 
s’adjunta com a annex.” Annex XVI. 
 
ACGUV 121/2017. “Autoritzar la signatura del conveni de 
col·laboració entre Merck Sharp & Dohme de España, S.A. 
i la Universitat de València. Estudi General, per al 
desenvolupament del màster de Transplante 
Hematopoyético (3ª edició), el text del qual s’adjunta com a 
annex.” Annex XVII. 
 
ACGUV 122/2017. “Autoritzar la signatura del conveni de 
col·laboració entre la Universitat Jaume I i la Universitat 
de València. Estudi General, per a l’organització i 
desenvolupament del títol propi interuniversitari màster 
Financer i Tributari-Assessoria Fiscal (3ª edició), el text 
del qual s’adjunta com a annex.” Annex XVIII. 
 
ACGUV 123/2017. “Autoritzar la signatura del conveni 
marc de col·laboració entre la Moscow State Linguistic 
University (Russian Federation) i la Universitat de 
València. Estudi General, el text del qual s’adjunta com a 
annex.” Annex XIX. 
 
ACGUV 124/2017. “Autoritzar la signatura del conveni 
marc de col·laboració entre l’ Instituto Superior de 
Estudios Educativos Pedro Poveda (República Dominicana) 
i la Universitat de València. Estudi General, el text del 
qual s’adjunta com a annex.” Annex XX. 
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ACGUV 125/2017. “Autoritzar la signatura del conveni 
marc de col·laboració entre la Universidad de Yuan Ze 
(Taiwan) i la Universitat de València. Estudi General, el 
text del qual s’adjunta com a annex.” Annex XXI. 
 
ACGUV 126/2017. “Autoritzar la signatura del conveni de 
col·laboració entre la Generalitat Valenciana, a través de 
la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, 
Comerç i Treball i la Universitat de València. Estudi 
General,  per a contribuir a la creació i funcionament de 
la Càtedra d’Economia Feminista, durant l’exercici 2017, 
el text del qual s’adjunta com a annex.” Annex XXII. 
 
ACGUV 127/2017. “Autoritzar la signatura del conveni 
marc de col·laboració entre l’Ajuntament de Cocentaina i 
la Universitat de València. Estudi General, el text del qual 
s’adjunta com a annex.” Annex XXIII. 
 
ACGUV 128/2017. “Autoritzar la signatura del conveni 
regulador de la cessió de l’ús de béns immobles municipals 
per a la seua destinació, com a seu de la Universitat, a la 
ciutat de Gandia,  entre l’Ajuntament de Gandia i la 
Universitat de València. Estudi General, d’acord amb el 
document de les condicions de la cessió d’ús que s’adjunta 
com a annex.” Annex XXIV. 
 
ACGUV 129/2017. “Autoritzar la signatura del conveni de 
col·laboració entre la Generalitat Valenciana, a través de 
la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques 
Inclusives i la Universitat de València. Estudi General, per 
al foment d’activitats en matèria d’igualtat en la 
diversitat, per a l’exercici 2017, que s’adjunta com a 
annex.” Annex XXV. 
 
ACGUV 130/2017. “Autoritzar la signatura del conveni de 
col·laboració entre el club de ciclisme Destrel-Koryo Car 
Hyundai i la Universitat de València. Estudi General, el 
text del qual s’adjunta com a annex.” Annex XXVI. 
 
ACGUV 131/2017. “Autoritzar la signatura del conveni de 
col·laboració entre el club Tarongers de Tir amb Arc i la 
Universitat de València. Estudi General, el text del qual 
s’adjunta com a annex.” Annex XXVII. 
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Punt 17. Aprovació, si escau, de proposta de preus per al curs 
2017/2018 del Col·legi Major Rector Peset. 
 
En absència del vicerector de Cultura i Igualtat, Carles Xavier López 
presenta l’assumpte i fa referència a la documentació que hi ha en l’Aula 
Virtual de la Universitat de València. Fa una crida a la comunitat 
universitària perquè l’ocupació del col·legi arribe al 100%. 
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Per assentiment dels membres del consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 132/2017. “Aprovar la proposta de preus del 
Col·legi Major Rector Peset, per al curs acadèmic 
2017/2018, que s’adjunta com a annex.” Annex XXVIII. 

 
Punt 18. Incorporació, si escau, de la Universitat de València a 
l’Associació Conferència de degans i deganes de Logopedia de les 
universitats espanyoles.  
La secretària general 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.  
 
La degana de la Facultat de Psicologia afegeix que, a Espanya, hi ha 
setze universitats que imparteixen els estudis de Logopèdia i a la 
Universitat de València s’imparteix des del 1997. Cal un espai acadèmic, 
com aquesta associació, per a ordenar els estudis. Indica que la resta 
d’universitats ja han donat el seu vistiplau. 
 
Per assentiment dels membres del consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 133/2017. “Aprovar la incorporació de la 
Universitat de València a l’associació Conferència de 
degans i deganes de Logopèdia de les Universitats 
Espanyoles,  els estatuts de la qual s’adjunten com a 
annex.” Annex XXIX. 
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Punt 20. Aprovació, si escau, de proposta d’acord per a l’abonament 
dels conceptes retributius recollits a la disposició addicional vint-i-sisena 
de la Llei 14/2016, de 30 de desembre, de pressupostos de la 
Generalitat, 2017 i l’art. 74 de la Llei 13/2016, de 29 de desembre, de 
mesures fiscals, de gestió administrativa i financera i organització de la 
Generalitat.  
 
El gerent presenta l’assumpte i fa referència a la documentació que hi 
ha en l’Aula Virtual de la Universitat de València. Compta amb informe 
favorable de la Mesa Negociadora. Tots els sindicats han estat d’acord, 
tret d’un. Afegeix que tots no estem satisfets, però cal mirar endavant i 
és important que aquest concepte retributiu s’incorpore a les nòmines 
del mes de juliol. Agraeix l’esforç per arribar a un consens, la negociació 
que ha regit aquest procés i la sensibilitat dels treballadors i 
treballadores de la Universitat. És important destacar l’esforç 
institucional i el de totes les persones participants. Demana el vot 
favorable. 
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
Francesc Marí opina que aquest acord és positiu perquè és una millora 
per al PAS i el PDI i té un ampli suport de les seccions sindicals. D’altra 
banda, recorda que hi ha un sector del PAS, el personal interí, que ha 
quedat exclòs i li sembla injust, ja que desenvolupa les mateixes tasques 
i se’ls ha reconegut jurídicament. 
 
El rector proposa que en el segon paràgraf es canvie “ prengueu” per 
“prenguen”. Coincideix que el sentiment és agredolç. Afegeix que, 
malgrat que els treballadors de la Generalitat Valenciana ja reben el 
100% d’aquest complement i també resten pendents alguns aspectes 
que caldria millorar, cal felicitar la Gerència, la Mesa Negociadora i a les 
persones que han treballat en aquest assumpte. El següent pas és 
reivindicar davant la Generalitat que el percentatge a percebre siga 
major i que la carrera puga continuar desenvolupant-se, així com, 
demanar major reconeixement per al personal investigador i les 
persones que, via Aneca, s’han acreditat.  
Per assentiment dels membres del consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 134/2017. “Aprovar la proposta d’acord, que 
s’adjunta com a annex, per a l’abonament dels conceptes 
retributius, recollits a la disposició addicional vint-i-sisena 
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de la Llei 14/2016, de 30 de desembre, dels pressupostos de 
la Generalitat Valenciana, 2017 i a l’article 74 de la Llei 
13/2016, de 29 de desembre, de mesures fiscals, de gestió 
administrativa i financera i organització de la 
Generalitat.” Annex XXX. 

 
Punt 21. Informe sobre la proposta de modificació de la RLT 1/2017, de 
PAS. 
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 la proposta 
compta amb el vot favorable de la Mesa Negociadora i de les seccions 
sindicals, tret de la CGT. Està quantificada en 62.300 euros.  
 
A continuació, cedeix la paraula el vicegerent de Recursos Humans i 
Organització Administrativa perquè informe amb més detall. 
 
El vicegerent de Recursos Humans i Organització Administrativa indica 
que en aquesta proposta s’estructura i normalitza el Servei 
d’Investigació i es crea una Vicegerència d’Investigació. També hi ha una 
sèrie de modificacions en l’administració especial.  
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds. 
 
Per assentiment dels membres del consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 135/2017. “Informar favorablement sobre la 
modificació, 1/2017 de RLT de personal d’administració i 
serveis, que s’adjunta com a annex.” Annex XXXI. 

 
Punt 22. Torn obert de paraules.  
 
La directora de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria sol·licita, en nom 
de la Mesa de Campus de Burjassot la consideració i revisió de la partida 
de confort docent.  
 
Pedro Gil agraeix la vicerectora d’Ordenació Acadèmica, Professorat i 
Sostenibilitat la seua bona disposició per a reunir-se amb els 
representants de la Plataforma de professors i professores titulars 
acreditats a càtedra i contractats doctors acreditats a titulars, així com 
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la seua comprensió i actitud positiva cap a la cerca d’una solució. A 
continuació llegeix un comunicat de la Plataforma que s’adjunta com a 
annex XXXII a aquesta acta, on exposa que, degut a la taxa de 
reposició, des del 2012, solament s’han donat eixida a dues places de 
càtedres universitàries i demana que s’aprofite el marc legal per a traure 
el màxim de CU per a promoció del professorat.  
 
La vicerectora d’Ordenació Acadèmica, Professorat i Sostenibilitat indica 
que és cert que, abans, l’escenari era diferent i s’ha començat la 
negociació amb les seccions sindicals per a optimitzar les places. Hi ha 
82 places vacants confirmades, amb la reserva del 15% per a places 
d’estabilització d’investigadors del programa Ramon i Cajal. Resta 
pendent d’estudi l’estabilització de professorat contractat doctor interí. 
La intenció és convocar un consell de govern extraordinari per al dia 14 
de juny per tal d’acordar l’oferta d’ocupació i optimitzar al màxim les 
vacants que tenim comptabilitzades.  
 
El rector reconeix que, des del 2012, hem patit unes circumstàncies 
extraordinàries. La Universitat de València, en el curs 2009/2010 va 
donar grans oportunitats de promoció, però en el curs 2010/2011 i fins 
i tot el 2012 es va fer un esforç extraordinari per veure si es podia fer 
aquesta promoció. Aprofita l’ocasió per reconèixer aquests col·lectius i 
defensa que la Universitat de València ha fet el millor que ha pogut dins 
de les circumstàncies restrictives que ha patit. Finalment, desitja que 
per a enguany i per a l’any que ve milloren les condicions i que no siguen 
tan dolents com els anys anteriors. 
 
I com que no hi ha més assumptes que tractar, es clou la sessió a les 
12:10 hores, de la qual cosa, com a secretària general, estenc aquesta 
acta.  
 
Vist i plau 
El rector 
 
 
 
Esteban Morcillo Sánchez 
 

 


