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CONSELL DE GOVERN 
 
A la ciutat de València, el dia 7 de juliol de 2017, a les 9’23 hores, a la 
Sala de Juntes del Rectorat, sota la presidència del rector, Esteban Morcillo 
Sánchez, i amb l’assistència de les persones que s’indiquen a continuació, 
queda constituït en sessió ordinària el Consell de Govern de la Universitat 
de València. 
 
Assistents: (Amb vot) 
 
Rector: Esteban J. Morcillo 
Sánchez 
 
Vicerectora d’Ord. Acadèmica, 
Professorat i Sostenibilitat: Maria 
Vicenta Mestre Escrivá 
 
Vicerectora d’Estudis de Grau i 
Política Lingüística: Isabel 
Vázquez Navarro 
 
Vicerector de Polítiques de 
Formació i Qualitat Educativa: 
Ramón López Marín 
 
Vicerector d’Internalització i 
Cooperació: Guillermo Palao 
Moreno 
 
Vicerector d’Estudis de  Postgrau: 
Rafael Crespo García 
 
Vicerector d’Economia, 
Infraestructures i Tecnologies de 
la Informació: Juan Luis Gandía 
Cabedo 
 
Vicerectora d’Investigació i 
Política Científica: Pilar Campins 
Falcó 
 
Vicerector de Participació i 
Projecció Territorial: Jorge 
Hermosilla Pla 
 

Vicerector de Cultura i Igualtat: 
Antonio Ariño Villarroya 
 
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  
 
Degà Fac. Ciències Biològiques: 
Javier Lluch Tarazona 
 
Degana Fac. Dret. Elena Olmos 
Ortega 
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Degà Fac.  Economia: José Manuel 
Pastor Monsalves 
 
Vicedegà Fac. Ciències Socials: 
Albert Moncusi Ferré 
 
Representant departaments: Juan 
José Sastre Belloch 
 
Representant departaments: 
Amadeo Fuenmayor Fernández 
 
Representant departaments: 
Isidro S. Monzó Mansanet 
 
Representant Instituts 
universitaris: Francisco Alonso Pla 
 
PDI Fac. C. Socials: Elena García 
Testal 
 
PDI Fac. Filosofia i C. Educació. 
Rosa María Bo Bonet 
 
PDI ETSE: José Manuel Claver 
Iborra 
 
PDI Fac. Psicologia: Pedro Rafael 
Gil Monte 
 
PDI Fac. Farmàcia: María José Ruiz 
Leal 
 
PDI Fac. Geografia i Història: 
Adrián Besó Ros 
 
PDI Fac. Economia: María José 
Marín Fernández 
 
PDI Fac. Ciències Socials: Mª 
Eugenia González Sanjuán 
 

Personal investigador en formació: 
Patricia Llopis Nadal 
 
PAS Servei Informàtica: Gabriel 
Aparicio i Pla.  
 
PAS Servei Informàtica: Fuensanta 
Doménech Roda 
 
PAS CADE: Carlos Javier López 
Benedi 
 
Representant Consell Social: 
Carlos Alfonso Cuñat 
 
(sense vot): 
 
Secretari Fac.  Filosofia i C. 
Educació: Vicent Claramonte Sanz 
 
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. Farmàcia:Juan Carlos 
Moltó Cortés 
 
Directora ETS Enginyeria: Paula 
Marzal Doménech 
 
President Junta PDI: Amat 
Sánchez Velasco  
 
Presidenta Comité d’Empresa: Mª 
José Monteagudo Soto 
 
Coordinadora AGE: Paula Sala 
Ivars 
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-------------- 
 

per a tractar els punts del següent 
 

ORDRE DEL DIA  
 

1. Aprovació, si escau, de les actes del Consell de Govern de 30 de maig 
i de 14 de juny de 2017. 
 
2. Informe del rector.  
 
3. Aprovació, si escau, de resolució de promoció del professorat per al 
curs 2017/2018.  
 
4. Aprovació, si escau, de convocatòries per a la provisió de places de 
professorat funcionari i de propostes de tribunals. 
 
5. Acord, si escau, sobre estabilització de personal investigador doctor 
que ha finalitzat el programa Ramon i Cajal. 
 
6. Aprovació, si escau, de la convocatòria per a la provisió, per concurs 
de trasllat, de la plaça de professor titular d’universitat núm. 909, 
adscrita a l’àrea de Filologia Anglesa (dept. Filologia Anglesa i 
Alemanya). 
 
7. Aprovació, si escau, de les modificacions proposades en els barems 
dels centres per a la selecció de professorat contractat.  
 
8. Aprovació, si escau, de proposta de resolució de la convocatòria de 
llicències per període sabàtic, curs 2017/2018. 
 
9. Aprovació, si escau, de proposta de retribucions addicionals del PDI 
funcionari, anualitat 2017 (complement autonòmic). 
 
10. Aprovació, si escau, de permuta sol·licitada per professorat 
funcionari. 
 
11. Aprovació, si escau, de sol·licituds de canvi d’àrea de coneixement 
de professorat. 
 
12. Aprovació, si escau, de comissions de serveis sol·licitades.  
 
13. Informe sobre sol·licituds de canvi de centre. 
 
14. Aprovació, si escau, de calendari de processos de gestió.  
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15. Aprovació, si escau, de contractació de professorat emèrit i 
pròrroga de contractes. 
 
16. Aprovació, si escau, de nomenament de professorat honorari.  
 
17. Concessió, si escau, de la medalla de la Universitat de València.  
 
18. Aprovació, si escau, de propostes d’activitats amb reconeixement 
de crèdits per participació universitària per al curs 2017/2018. 
 
19. Aprovació, si escau, de la proposta de pla d’estudis del títol de 
graduat/da en Ciència de Dades per la Universitat de València.  
 
20. Aprovació, si escau, de l’inici de l’expedient per a l’elaboració de 
nous plans d’estudi per a l’obtenció de diferents títols de màster 
universitari. 
 
21. Aprovació, si escau, del títol propi Certificat teòric-pràctic 
d’exploració oftalmològica i cirurgia de cataractes en veterinària. 
 
22. Aprovació, si escau, de proposta de nou títol propi de la Universitat 
de València Certificat de Formació per a la Capacitació per a 
l’Experimentació Animal (categories A,B,C i D). 
 
23. Autorització, si escau, per a la signatura de convenis de 
col·laboració.  
 
24.  Aprovació, si escau, de contractes de llicència de programari. 
 
25. Modificació, si escau, dels Criteris de participació de la Universitat de 
València en las convocatòries per a enfortir la capacitat dels grups 
d’investigació mitjançant la incorporació de doctors. 
 
26. Aprovació, si escau, del programa d’ajuda a esportistes d’èlit. 
 
27. Aprovació, si escau, de proposta de taxes del Servei d’Educació 
Física i Esports per al curs 2017/2018. 
 
28. Aprovació, si escau, de proposta de nova tarifa de l’Observatori 
Astronòmic, curs 2017/2018. 
 
29. Aprovació, si escau, de l’acord de cessió de béns mobles i immobles 
entre la Universitat de València i la Fundació del Parc Científic Universitat 
de València de la Comunitat Valenciana. 
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30. Adhesió, si escau, al manifest sobre l’ensenyament de Filosofia i a la 
Declaració sobre el present i el futur de les Matemàtiques a Espanya. 
 
31.  Torn obert de paraules. 
 

------------ 
 
Excusa la seua assistència: 
 
. Delegat d’estudiants: Jordi Caparrós Gutiérrez 
. PAS Fac. Economia: Pilar Catalán Cercós. 
. President Junta PAS:  Pedro Cabrera Juan 
 
 
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 30 de 
maig i de 14 de juny 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 142/2017. “Aprovar les actes de les reunions 
del consell de govern de 30 de maig de 2017 i de 14 de 
juny de 2017 ”. 
 

Punt 2. Informe del rector.  
 
El rector comunica el condol dels membres del Consell, pel traspàs dels 
membres de la comunitat universitària següents: 
 
. Dr. Guillermo Ramis Ramos, catedràtic del departament de Química 
Analítica.  
. Sr. Carlos López López, auxiliar de serveis de la Facultat de Química.  
 
A continuació dóna la benvinguda al Sr. Carlos Alfonso Cuñat, vocal del 
Consell Social, designat membre d’aquest Consell en substitució del Sr. 
Francisco Puchol-Quixal y de Antón; al nou director del departament de 
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Fisiologia, catedràtic Dr. Juan José Sastre Belloch, que substitueix al Dr. 
Antoni Iradi Casal, al que agraeix la seua tasca i dedicació i finalment 
s’acomiada de la representant dels estudiants, Marisa Ciscar Gea, de la 
Facultat de Psicologia, a la que igualment agraeix la seua tasca.  
 
En l’apartat de felicitacions, felicita: 
 
. Dra. Ana Lluch Hernández, per rebre el premi a l’Excel·lència en la 
categoria d’Investigació i Innovació 2017, de la Unió Professional de 
València.  
 
. L’Institut Confuci de la Universitat de València, per rebre el premi 
Portada del mes, del diari Levante-EMV, publicat el passat 6 de juny en 
commemoració del seu desè aniversari. 
 
. Els 21 estudiants/es guanyadors/es de les beques de doctorat “Juan 
Castelló” en la seua primera edició, lliurades per la Universitat de 
València i l’Ajuntament de València, destinades a l’estudiantat procedent 
de països de cooperació.  
 
. La Universitat de València i el seu departament de Prehistòria, 
Arqueologia i Història Antiga, per ingressar com a membre associat en la 
UNESCO Unitwin Network for Underwater Archaeology. 
 
. El Dr. Domingo Pujante, professor del departament de Filologia 
Francesa, per rebre la insígnia francesa de l’Ordre de les Palmes 
Acadèmiques.  
 
. El Sr. Ricard Martínez Martínez, director de la Càtedra de Privadesa i 
Transformació Digital de la Universitat de València i tècnic de control de 
bases de dades, per rebre el premi anual a la trajectòria acadèmica de l’ 
Asociación Profesional Española de Privacidad. 
 
. La Universitat de València, per acollir el tretzè campionat d’Espanya 
d’Hoquei Cadira de Rodes Elèctrica, organitzat per la Universitat de 
València, el Llevant UD i la seua Fundació, la Federació Espanyola 
d’Esports de Persones amb Discapacitat Física, FESA València i la 
col·laboració de la Càtedra Divina Pastora.  
 
. La Universitat de València l l’INTRAS, per participar en el projecte 
europeu CAMP-sUMP per a millorar la mobilitat en l’àrea mediterrània 
mitjançant la promoció d’estratègies de baixa emissió de carboni i 
eficiència energètica.  
 
. L’Orfeó Universitari de València, pel seu setanta aniversari. 
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. La vicerectora Mª Vicenta Mestre, pel seu nomenament com a 
secretària executiva de la Sectorial de la CRUE d’Assumptes Acadèmics. 
. El grup d’investigadors de l’IFIC (UV-CSIC) i de l’ITEAM (UPV) per haver 
sigut seleccionats per a la fase final del Digital Mammography DREAM 
Challenge, un projecte mundial destinat a millorar la detecció del càncer 
de mama mitjançant la interpretació de la mamografia amb tècniques 
d’intel·ligència artificial. L’equip valencià participarà en el 
desenvolupament d’un nou algorisme que facilite el diagnòstic, reduïsca 
el nombre de falsos positius i evite la repetició de mamografies 
innecessàries. 
 
. La Universitat de València, l’ADEIT, la Unitat per a la integració de 
persones amb discapacitat, la Fundació Lluís Alcanyís, la FPCUV, la 
Biblioteca d’Humanitats i la Fundació General de la Universitat de 
València, per rebre premis i reconeixements de la Fundació Asindown, 
amb l’assistència de la vicerectora Mª Vicenta Mestre.  
 
. El Dr. José Mª Peiró Silla, catedràtic del departament de Psicologia 
Social, per rebre el nomenament com a Doctor Honoris Causa de la 
Universitat Miguel Hernández d’Elx. A l’acte va assistir la vicerectora Dra. 
Mª Vicenta Mestre, i la degana de la Facultat de Psicologia, Dra. Mª 
Dolores Sancerni Beitia. 
 
Per publicacions, felicita: 
 
. El grup d’investigadors de l’ICMOL i de l’Institut de Tecnologia Química 
(ITQ), pel nou mètode que permet desenvolupar, a preus de mercat, 
catalitzadors molt eficients per a la síntesi de cicloheptatriens, 
compostos amb alt potencial per a la indústria química i farmacèutica, 
treball publicat en Nature Materials.  
 
. El Dr. Rafael Tabares-Seisdedos, catedràtic del departament de 
Medicina, per la investigació global realitzada en 195 països i durant 25 
anys (1980-2015), sobre els efectes en xiquets i adults del sobrepès i 
la obesitat. A tot el món, més de dos mil milions de xiquets i adults 
pateixen problemes per aquesta causa. Recerca publicada en The New 
England Journal of Medicine. 
 
En l’apartat d’actes i reunions, han tingut lloc les següents: 
 
Acte de presentació als mitjans de comunicació de la Càtedra 
d’Economia Feminista, amb l’assistència de la vicepresidenta Sra. Mónica 
Oltra i del conseller d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i 
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Treball, Sr. Rafael Climent, en les dependències de la Vicepresidència de 
la Generalitat Valenciana. 
 
Reunió amb els degans i deganes, la directora de l’ETSE, el vicerector Dr. 
Juan Luis Gandia i el delegat del rector per a estudiants, Sr. Jordi 
Caparrós, per tractar l’assumpte del C.M. Lluís Vives. 
Acte d’homenatge al prof. Dr. Antonio Melero al Saló Enric Valor.  
Assistència a l’acte d’homenatge en memòria del Sr. Francisco Puchol-
Quixal, organitzat pel Club Encuentro Manuel Broseta a l’hotel SG 
Valencia Palace. 
Acte d’homenatge i descobriment del quadre al professor Dr. Manuel 
Costa Talens, amb motiu del trenta aniversari del seu nomenament com 
a director del Jardí Botànic.  
Assistència a la clausura del vint-i-sisè Seminari Permanent d’Ètica 
Econòmica i Empresarial El compromiso de las empresas con los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), amb la ponència titulada La 
Cooperació Públic-privada per a les ODS, del Sr. Javier Solana, amb 
assistència del president de la Generalitat Valenciana, acte organitzat 
per la Fundació ETNOR al Jardí Botànic.  
Assistència a l’acte de presentació de les propostes de l’Associació 
Veïns de Benimaclet sobre el futur urbanístic del barri, en concret amb el 
PAI BENIMACLET EST, al Saló de Cristalls de l’Ajuntament de València.  
Acte de presentació del nou projecte d’ampliació del Botànic, amb 
assistència de l’Alcalde de València, Sr. Juan Ribó, a l’auditori del Jardí 
Botànic.  
Assistència a la clausura de la jornada “El sistema de Innovació de la 
Comunitat Valenciana: a DEBAT”, organitzat per la UGT, amb assistència 
del president de la Generalitat Valenciana en les dependències de la UGT. 
Acte de lliurament de premis millors expedients Fi de Carrera Nacional, 
que concedeix el Ministeri d’Educació, Cultura i Esports i premis del millor 
expedient acadèmic de primer curs i premis millor expedient acadèmic de 
la Fundació Carmen Izquierdo Besante Monzó, a la Sala de Juntes.  
Inauguració de Serenates, 2017. Representació del Ballet “Les Biches” 
de Poulenc i “Parade” de Satie. 
Acte de reconeixement a l’experiència, jubilacions i sexennis, al Saló 
d’actes de l’edifici de Rectorat.  
Inauguració de la jornada “Commemoració 40 anys del departament de 
Filologia Catalana”, al Palau de les Arts.  
Inauguració de la III International Conferencia IMFAHE-UV Connecting 
emigrated talent to universities, businesses and governments: a new 
socio-economic model based on education, a l’Aula Magna de la Facultat 
de Medicina.  
Acte de lliurament de beques del Programa Internacional Santander, al 
Saló d’Actes. 
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Reunió amb el conseller d’Educació Vicent Marzá, el secretari autonòmic 
d’educació, Miguel Soler, en les dependències del Gabinet del conseller. 
Inauguració del Seminari Anual de Automàtica Electrònica Industrial i 
Instrumentació (SAAEI), 2017. 
Finalment, indica que la Universitat de València es va sumar a la 
celebració del dia Internacional de l’Orgull LGTBI hissant la bandera de 
l’arc de Sant Martí i la bandera trans, amb motiu de l’any per a la 
Visibilitat Trans, en les façanes de l’edifici de Blasco Ibañez i de la Nau. El 
campus d’Ontinyent també va penjar, al seu edifici històric, una bandera 
de l’arc de Sant Martí com a símbol de la lluita del moviment LGTBI. 
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
El degà de la Facultat de Fisioteràpia dóna suport a les paraules del 
rector de felicitació a Antonio Iradi i dóna la benvinguda a Juan José 
Sastre. 
 
Punt 3. Aprovació, si escau, de resolució de promoció del professorat 
per al curs 2017/2018. 
 
La vicerectora d’Ordenació Acadèmica, Professorat i Sostenibilitat 
presenta l’assumpte i fa referència a la documentació que hi ha en l’Aula 
Virtual. Afegeix que la comissió de Professorat va informar 
favorablement la promoció, l’estabilització i les convocatòries de places.  
 
Pel que fa a la promoció, informa que hi ha sol·licitud de 78 places de 
CU, aprovades en el Consell de Govern anterior, però del llistat inicial, 
d’acreditats a CU, la càtedra núm. 78 correspon al núm. 88 del llistat 
degut a renúncies d’acreditats anteriorment que no han presentat 
sol·licitud.  
 
Respecte de les places de TU, hi havia 70 places de les quals 2 eren per 
necessitats estructurals. Per tant, les 68 places han avançat al lloc 73 
del llistat inicial per mancança de requisits i renúncies. De les 68 places, 
18 són per a estabilitzar a contractats doctors interins. A les 50 places 
restants accediran contractats doctors acreditats, ordenats per 
antiguitat en l’acreditació.  
 
Tant les 78 places de CU, com les 50 places de TU, des de la categoria 
de contractat doctor, són les que generaran vacants per al 2018, 
sempre que la presa de possessió siga abans del 31 de desembre de 
2017. 
 
La idea és que en el moment s’aproven els tribunals de les places, el 
Servei de Recursos Humans PDI les lliure al BOE per a la seua publicació, 
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per la via més ràpida. Se sol·licitarà per via urgent i es podrien publicar 
en 10 dies. Per això, hem de declarar el mes d’agost hàbil per a 
presentació de sol·licituds. Recomana que al mes de juliol, els 
interessats presenten les instàncies. Tota la informació hi serà al tauler 
d’anuncis de la web. Demana als representants dels centres que 
traslladen aquesta informació. Anuncia que la publicació dels llistats 
provisionals podria estar en 15 dies i els llistats definitius en 6 ó 7 dies.  
 
El nostre procediment marca un màxim de 3 mesos per a convocar als  
candidats o candidates i un mínim de 15 dies. Hauríem d’anar als mínims. 
La previsió és que finals d’octubre es podran celebrar els concursos i per 
novembre la presa de possessió.  
 
Finalment, manifesta l’agraïment al Servei de Recursos Humans PDI per 
l’esforç que està fent per complir els terminis previstos. És un treball 
molt intens en un període molt curt de temps. Fa extensiu l’agraïment 
als degans i deganes i als departaments per la fluïdesa en la comunicació 
per tal d’analitzar les propostes de tribunals, ja que tot s’ha lliurat en 
temps. 
 
Aquesta és la recomanació que fa per tal de millorar la plantilla que 
tenim i recorda que el mes d’agost serà hàbil per a presentació de 
sol·licituds.  
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Se sotmet a votació la proposta. La votació és fa a mà alçada i per 
unanimitat (39 vots a favor), es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 143/2017. “Aprovar la promoció als cossos de 
catedràtic/a i titular d’universitat del professorat que 
reuneix els requisits dels Criteris, per al 
desenvolupament de la carrera docent del PDI de la 
Universitat de València, del professorat que s’adjunta 
com a annex ”. Annex I. 

 
Punt 4. Aprovació, si escau, de convocatòries per a la provisió de places 
de professorat funcionari i de propostes de tribunals. 
 
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 els tribunals que 
presenta es van informar favorablement i per unanimitat per la Comissió 
de Professorat. Solament s’hi va plantejar un problema en una plaça de 
CU de l’àrea d’Història del Dret. Ens va arribar un escrit de professors 
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que tenien la intenció de presentar recurs i desitgen posar-lo en 
coneixement de la Comissió de Professorat i del Consell de Govern i 
demanen que no tinga efectes negatius sobre la resta de places. La 
Comissió de Professorat, davant la possibilitat que el recurs afecte a 
tota la convocatòria de places, proposa que aquesta plaça reste fora de 
la convocatòria, però tant la secretària general com la cap del Servei de 
Recursos Humans PDI i els serveis jurídics no veuen cap risc. Per tant, la 
proposta és que es mantinga la convocatòria completa.  
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
La degana de la Facultat de Dret considera que per a major tranquil·litat 
es podria fer votació separada d’aquesta plaça. 
 
Se sotmet a votació la proposta. La votació es fa a mà alçada i per 
unanimitat (40 vots a favor), es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 144/2017. “Aprovar les convocatòries per a la 
provisió de places de professorat funcionari i informar 
favorablement sobre els tribunals, que s’adjunten com a 
annex”. Annex II. 

 
Punt 5. Acord, si escau, sobre estabilització de personal investigador 
doctor que ha finalitzat el programa Ramon i Cajal.  
 
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. Recorda que es va aprovar en 
Consell de Govern que el 15% de les places es destinaren a 
l’estabilització dels investigadors doctors que han finalitzat el programa 
Ramon i Cajal. Eren 12 places, de les quals quatre seran de contractat 
doctor, donat que hi ha quatre R i C acreditats a aquesta figura i la resta 
es va acordar que foren de TU. El Servei de Recursos Humans PDI ja ho 
ha comunicat als interessats i hi ha presentades tres sol·licituds 
d’estabilització a la figura de TU, que han estat aprovades pel consell de 
departament. Els serveis jurídics informen que es pot traure una 
convocatòria restringida als investigadors Ramon i Cajal.  
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Se sotmet a votació la proposta. La votació es fa a mà alçada i per 38 
vots a favor, cap en contra i 2 abstencions, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 145/2017. “Informar favorablement les 
sol·licituds d’estabilització dels investigadors que adjunt 
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es relacionen, d’acord amb el Programa Marc per a la 
contractació i estabilització del personal investigador 
doctor de la Universitat de València i amb la reserva de 
places per a la incorporació d’investigadors del 
programa Ramon i Cajal, prevista en l’Oferta Pública 
d’Ocupació de l’any 2017 i aprovar l’adscripció de 
places de professor/a titular d’universitat a les àrees de 
coneixement següents: 
. Dret Processal. 
. Física de la Terra  
. Anàlisi Matemàtica”. Annex III. 

  
Punt 6. Aprovació, si escau, de la convocatòria per a la provisió, per  
concurs de trasllat, de la plaça de professor titular d’universitat núm. 
909, adscrita a l’àrea de Filologia Anglesa i Alemanya (dept. Filologia 
Anglesa i Alemanya). 
 
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 de traure a concurs de 
trasllat una vacant del departament de Filologia Anglesa i Alemanya. 
Aquest departament fa la proposta de tribunal. 
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Se sotmet a votació la proposta. La votació es fa a mà alçada i per 
unanimitat (37 vots a favor), es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 146/2017. “Aprovar la convocatòria per a la 
provisió, per concurs de trasllat, de la plaça de 
professor/a titular d’universitat núm. 909, adscrita a 
l’àrea de coneixement de Filologia Anglesa,  
(departament de Filologia Anglesa i Alemanya) i 
informar favorablement sobre el seu perfil i tribunal, 
d’acord amb la documentació que s’adjunta com a 
annex ”. Annex IV. 

 
Punt 7. Aprovació, si escau, de les modificacions proposades en els 
barems dels centres per a la selecció de professorat contractat  
 
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 hi havia el compromís 
que, després d’un any d’aplicació, es faria una revisió per a millorar el 
procés de selecció. El reglament marc aprovat es va lliurar als centres i 
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han presentat les propostes de modificació dels barems.  La Comissió 
Tècnica de Barems ha fet el seguiment i la revisió. El que es presenta ara 
són les propostes de les juntes de centre, revisades per la Comissió 
Tècnica de Barems.  
 
Finalment, agraeix la tasca de la Comissió Tècnica i dels centres.  
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Se sotmet a votació la proposta. La votació es fa a mà alçada i per 
unanimitat (36 vots a favor), es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 147/2017. “Modificar el barems dels centres de 
la Universitat de València per a la selecció del 
professorat contractat,  els quals s’adjunten com a 
annex ”. Annex V. 

 
Punt 8. Aprovació, si escau, de proposta de resolució de la convocatòria 
de llicències per període sabàtic, curs 2017/2018. 
 
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 ha informat favorablement aquesta proposta, tot atenent 
les al·legacions presentades.  
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Se sotmet a votació la proposta. La votació es fa a mà alçada i per 
unanimitat (38 vots a favor), es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 148/2017. “Aprovar la resolució de la 
convocatòria de llicències per període sabàtic, 
corresponent al curs acadèmic 2017/2018, d’acord amb 
la proposta d’adjudicació que s’adjunta com a annex”. 
Annex VI. 

 
Punt 9. Aprovació, si escau, de proposta de retribucions addicionals del 
PDI funcionari, anualitat 2017 (complement autonòmic). 
 
La vicerectora d’Ordenació Acadèmica, Professorat i Sostenibilitat 
presenta l’assumpte i fa referència a la documentació que hi ha a 
disposició dels membres del consell en aquesta sessió. Indica que els 
interessats ja la han revisada. 
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S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Se sotmet a votació la proposta. La votació es fa a mà alçada i per 
unanimitat (38 vots a favor), es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 149/2017. 
“1. Aprovar la proposta d’assignació de complement 
autonòmic per a l’exercici 2017, referida al professorat 
consignat a l’annex I. 
L’import de la retribució associada a l’acreditació al cos 
docent de Catedràtic/a d’universitat s’ha quantificat en 
3.030 euros, sense perjudici de l’actualització sol·licitada 
a la Generalitat Valenciana, d’acord amb l’informe 
jurídic tramès per aquesta Universitat. 
2. Trametre a l’AVAP les relacions de professorat que 
han demanat retribució addicional pel concepte de l’art. 
24 (Mobilitat), d’acord amb els annexos II i III. 
Annex II: Conté la relació de professorat i estades que 
arriben a 180 dies amb estades iguals o osuperiors a 15 
dies, i que es gaudiren en el període comprès entre el’1 
de gener de 2010 i el 31 de desembre de 2016, en 
universitats o altres centres docents i investigadors 
Annex III: Conté la relació de professorat que no 
compleix els requisits per a aparèixer a l’annex II. 
3. En tot cas les sol·licituds dels interessats es trametran 
a l’AVAP juntament amb la documentació aportada per 
a la seua consideració. 
4. Delegar en la vicerectora d’Ordenació Acadèmica, 
Professorat i Sostenibilitat l’elaboració de la proposta 
d’acord de retribucions addicionals per al professorat 
que presente sol·licitud per a l’exercici 2017, d’ara 
endavant, en aplicació de la base cinquena de la 
convocatòria, aprovada per resolució del Rectorat de la 
Universitat de València de 28 de març de 2017”. Annex 
VII. 

 
Punt 10. Aprovació, si escau, de permuta sol·licitada per professorat 
funcionari.  
 
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 de una permuta entre 
professors de la Universitat de València i de la Universitat Politècnica de 
València. Compta amb informe favorable de la Comissió de Professorat, 
però no hi ha informe de la Universitat Politècnica de València. Proposa 
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que es retire d’aquest consell fins que arribe l’informe de la UPV, la qual 
cosa s’accepta.  
 
Punt 11. Aprovació, si escau, de sol·licituds de canvi d’àrea de 
coneixement de professorat.  
 
La vicerectora d’Ordenació Acadèmica, Professorat i Sostenibilitat 
presenta l’assumpte i fa referència a la documentació que hi ha en l’Aula 
Virtual de la Universitat de València. Les dues propostes que presenta 
compten amb informe favorable de la Comissió de Professorat.  
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Per assentiment dels membres del consell es prenen els acords 
següents: 
 

ACGUV 150/2017. “Aprovar la sol·licitud de  la 
professora Paula Jardón Giner, de canvi de l’àrea de 
coneixement de Didàctica i Organització Escolar a 
l’àrea de coneixement de Didàctica de les Ciències 
Socials”. 
 
ACGUV 151/2017. “Aprovar la sol·licitud de  la 
professora Maria Dolores Pitarch Garrido, de canvi de 
l’àrea de coneixement d’Anàlisi Geogràfica Regional a 
l’àrea de coneixement de Geografia Humana.” 

 
Punt 12. Aprovació, si escau, de comissions de serveis sol·licitades.  
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. Presenta quatre 
sol·licituds informades favorablement per la comissió de Professorat.  
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
Se sotmeten a votació les propostes. La votació es fa a mà alçada i 
per unanimitat (38 vots a favor), es prenen els acords següents: 
 

ACGUV 152/2017. “Informar favorablement la 
sol·licitud de comissió de serveis de Francisco Caamaño 
Dominguez, professor adscrit al departament de Dret 
Constitucional, Ciència Política i de l’Administració de 
la Universitat de València, per a prestar els seus serveis 
a la Universitat de La Coruña, durant el curs acadèmic 
2017/2018.” 
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ACGUV 153/2017. “Informar favorablement la 
sol·licitud de comissió de serveis d’Enrique Cantón 
Chirivella, professor adscrit al departament de 
Psicologia Bàsica de la Universitat de València, per a 
prestar els seus serveis a la Conselleria de Sanitat 
Universal i Salut Pública, durant el curs acadèmic 
2017/2018.” 
 
ACGUV 154/2017. “Sol·licitar a la Universitat Rovira i 
Virgili comissió de serveis a favor de Mario Ruiz Sanz, 
professor adscrit al departament de Filosofia del Dret 
d’eixa Universitat, per a prestar els seus serveis a la 
Universitat de València, durant el curs acadèmic 
2017/2018.” 
 
ACGUV 155/2017. “Sol·licitar a la Universitat Jaume I 
de Castelló pròrroga de comissió de serveis a favor de 
M. Luisa Gea Valor, professora adscrita al departament 
de Filologia Anglesa i Alemanya d’eixa Universitat, per 
a prestar els seus serveis a la Universitat de València, 
durant el curs acadèmic 2017/2018.” 

 
Punt 13. Informe sobre sol·licituds de canvi de centre.  
 
La vicerectora d’Ordenació Acadèmica, Professorat i Sostenibilitat 
presenta l’assumpte i fa referència a la documentació que hi ha en 
l’Aula Virtual de la Universitat de València. Es tracta de dues 
sol·licituds de canvi de la Facultat de Ciències Socials a la Facultat 
d’Economia.  
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds. 
Per assentiment dels membres del consell, es prenen els acords 
següents: 
 

ACGUV 156/2017. “Informar favorablement la 
sol·licitud d’Enrique Almiñana Díez, professor TEU, 
adscrit a l’àrea de coneixement de Comptabilitat, de 
canvi de la Facultat de Ciències Socials a la Facultat 
d’Economia.” 
 
ACGUV 157/2017. “Informar favorablement la 
sol·licitud de Maria Luisa Pelejero Delicado, professora 
TEU, adscrita a l’àrea de coneixement de Comptabilitat, 
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de canvi de la Facultat de Ciències Socials a la Facultat 
d’Economia.” 

 
Punt 14. Aprovació, si escau, de calendari de processos de gestió. 
La vicerectora d’Ordenació Acadèmica, Professorat i Sostenibilitat i la 
vicerectora d’Estudis de Grau i Política Lingüística presenten els 
calendaris gestionats pel Servei de Recursos Humans PDI i el Servei 
d’Estudiants, respectivament i fan referència a la documentació que hi 
ha en l’Aula Virtual de la Universitat de València. 
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licitud.  
 
Per assentiment dels membres del consell, es pren l’acord següent: 

ACGUV 158/2017. “Aprovar els calendaris de processos 
de gestió acadèmica i d’organització del curs 2017/2018, 
gestionats pel Servei de Recursos Humans PDI i pel 
Servei d’Estudiants, que s’adjunten com a annex.” 
Annex VIII. 

 
Punt 15. Aprovació, si escau, de  contractació de professorat emèrit i 
pròrroga de contractes.  
 
Punt 16. Aprovació, si escau, de nomenament de professorat honorari.  
La vicerectora d’Ordenació Acadèmica, Professorat i Sostenibilitat 
presenta els dos assumptes conjuntament i fa referència a la 
documentació que hi ha en l’Aula Virtual. Afegeix que amb aquesta 
proposta no s’incrementa la plantilla d’emèrits, ja que s’han produït 
cessaments. 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
Se sotmeten a votació secreta les propostes, i obtenen el resultat 
següent: 
Nous Nomenaments emèrits: 
. Cortina Orts, Adela: 36 vots a favor, 4 en blanc 
. Jiménez Redondo, Manuel: 38 vots a favor, 2 en blanc. 
. Miranda Casas, Ana: 36 vots a favor, 4 en blanc. 
. Morant Deusa, Isabel: 37 vots a favor, 3 en blanc. 
. Sevilla Segura, Sergio: 38 vots a favor, 2 en blanc.  
Pròrrogues: 
. Burriel de Orueta, Eugenio L. : 34 vots a favor, 6 en blanc.  
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. Fernández Blanco, Matilde O: 38 vots a favor, 2 en blanc. 

. Lahuerta Peña, Pascual: 37 vots a favor, 3 en blanc.  

. Lepinette, Brigitte: 36 vots a favor, 4 en blanc. 

. Martínez Soriano, Francisco: 35 vots a favor, 5 en blanc. 

. Orts Berenguer, Enrique: 37 vots a favor, 3 en blanc.  

. Tomás Vert, Francisco: 39 vots a favor, 1 en blanc.  
 
Nous Honoraris: 
. Acerete Gómez, Rafael: 35 vots a favor, 5 en blanc. 
. Bernal Lavesa, Carmen: 35 vots a favor, 5 en blanc.  
. González Barrón, Mª Remedio: 34 vots a favor, 6 en blanc.  
. Llorens Fuster, Enrique: 35 vots a favor, 5 en blanc.  
. Peris Bonet, Rafael: 35 vots a favor, 5 en blanc. 
. Tomás Carpi, Juan Antonio: 36 vots a favor, 4 en blanc.  
 
Pròrrogues: 
. Aguiló Lucía, Lluís: 35 vots a favor, 5 en blanc.  
. Roig Alonso, Miguel: 35 vots a favor, 5 en blanc.  
. Salvador Esteban, Emilia: 35 vots a favor, 5 en blanc.  
. Sevilla Merino, Julia: 35 vots a favor, 5 en blanc.  
. Tena Sangüesa, Fernando: 36 vots a favor, 4 en blanc.  
 
Per tant, es prenen els acords següents: 
 

ACGUV 159/2017.  
“1.Aprovar la contractació com a professorat emèrit 
dels catedràtics/ques següents: 
. Cortina Orts, Adela 
. Jiménez Redondo, Manuel 
. Miranda Casas, Ana 
. Morant Deusa, Isabel 
. Sevilla Segura, Sergio. 
2. Aprovar la pròrroga de la contractació com a 
professorat emèrit dels catedràtics/ques següents: 
- Burriel de Orueta, Eugenio L. 
. Fernández Blanco, Matilde O. 
. Lahuerta Peña, Pascual. 
. Lepinette, Brigitte. 
. Martínez Soriano, Francisco. 
. Orts Berenguer, Enrique 
. Tomás Vert, Francisco.” 
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ACGUV 160/2017.  
“1. Aprovar el nomenament com a professorat honorari 
dels professors/res següents: 
. Acerete Gómez, Rafael 
. Bernal Lavesa, Carmen. 
. González Barrón, Mª Remedio. 
. Llorens Fuster, Enrique. 
. Peris Bonet, Rafael. 
. Tomás Carpi, Juan Antonio. 
2. Aprovar la pròrroga del nomenament com a 
professorat honorari als professors/es següents: 
. Aguiló Lucia, Lluis. 
. Roig Alonso, Miguel 
. Salvador Esteban, Emilia 
. Sevilla Merino, Julia. 
. Tena Sangüesa, Fernando.” 

 
Punt 17. Concessió, si escau, de la Medalla de la Universitat de València.  
 
El vicerector de Cultura i Igualtat presenta tres propostes de concessió 
de la Medalla, dues a proposta del rector i altra de la Facultat de 
Geografia i Història, amb el suport de diferents institucions nacionals i 
internacionals i cartes d’adhesió.  
 
A continuació fa referència a la documentació que hi ha en l’Aula Virtual 
de la Universitat de València.  
 
Pel que fa a la proposta a favor de Carmen Alborch, destaca que tota la 
seua trajectòria és extraordinària, tant en l’àmbit de la igualtat com de la 
cultura.  
 
Respecte de la proposta a favor d’Antonia Mir, és pintora i llicenciada en 
Belles Arts. És mereixedora d’aquesta distinció per la seua trajectòria 
com a pintora, per la seua donació d’obres pictòriques en diferents 
moments, per les seues donacions econòmiques anuals, per les seues 
activitats orientades a l’àmbit cultural i per ser creadora de la Fundació 
Antonia Mir amb museu en Catalunya. Afegeix que durant tots els anys 
que és vicerector no hi ha hagut ningú que haja fet donacions 
regularment com ella. Demana que es reconega aquesta volença cap a la 
Universitat de València.  
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Finalment, Isabel Morant té una trajectòria molt gran, com es pot veure 
a la documentació presentada.  
 
Demana l’aprovació de les tres propostes.  
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
La degana de la Facultat de Dret manifesta el seu suport a la proposta 
de Carmen Alborch, ja que la Junta del centre no s’ha pronunciat encara. 
 
La degana de la Facultat de Geografia i Història es pronuncia en favor de 
la proposta d’Antonia Mir, que també és pionera en defensa de les 
dones.   
 
El rector se suma a les intervencions en favor de les propostes. Està 
totalment d’acord amb el vicerector que hi ha molt poques persones que 
siguen mecenes. 
 
Se sotmeten a votació secreta les propostes amb el resultat següent: 
. Carmen Alborch Bataller:  35 vots a favor, 5 en blanc.  
. Antonia Mir Chust: 37 vots a favor, 3 en blanc 
. Isabel Morant Deusa: 34 vots a favor, 6 en blanc.  
 
Per tant es prenen els acords següents: 
 

ACGUV 161/2017. “Concedir la Medalla de la 
Universitat de València a la Dra. Carmen Alborch 
Bataller. ” 
ACGUV 162/2017. “Concedir la Medalla de la 
Universitat de València a la Dra. Isabel Morant Deusa. 
” 
ACGUV 163/2017. “Concedir la Medalla de la 
Universitat de València a la Sra. Antonia Mir Chust. ” 

 
Punt 18. Aprovació, si escau, de propostes d’activitats amb 
reconeixement de crèdits per participació universitària per al curs 
2017/2018. 
 
La vicerectora d’Estudis de Grau i Política Lingüística presenta 
l’assumpte i fa referència a la documentació que hi ha en l’Aula Virtual 
de la Universitat de València. Afegeix que totes les propostes 
presentades s’ajusten al que s’entén que han de ser les activitats de 
participació universitària i, per tant, totes van ser informades 
favorablement, per assentiment, per la comissió gestora d’estudis de 
grau. Demana l’aprovació del Consell de Govern.  
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S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds. 
 
Per assentiment dels membres del consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 164/2017. “Aprovar les activitats de 
participació universitària, corresponents al curs 
acadèmic 2017/2018, d’acord amb les propostes que 
s’adjunten com a annex. ” Annex IX. 
 

Punt 19. Aprovació, de la proposta de pla d’estudis del títol de 
graduat/da en Ciència de Dades per la Universitat de València.  
 
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 el Consell de Govern va aprovar 
en març l’inici de l’expedient i la CEPE. El pla d’estudis elaborat ha estat 
en exposició pública durant un mes i es van presentar al·legacions que 
es van incorporar. La comissió assessora d’estudis de grau va informar 
favorablement aquest pla d’estudis, desprès d’un debat en el qual es va 
valorar, entre d’altres aspectes, l’informe de viabilitat emès pel Servei de 
RRHH PDI. 
 
Opina que és un grau suficientment generalista i multidisciplinar, amb 
una gran perspectiva de futur i amb eixides professionals diverses en 
moltes branques del coneixement. Afegeix que la Universitat de València 
compta amb professorat amb coneixements i experiència investigadora 
en aquest àmbit i que hi ha empreses que han manifestat el seu interés. 
Proposa que aquest Consell de Govern aprove el pla d’estudis d’aquest 
grau i s’envie a ANECA per a la seua consideració. 
 
S’obre un torn d’intervencions. 
 
El degà de la Facultat de Medicina i Odontologia felicita l’ETSE per 
aquesta iniciativa que considera molt pertinent. Opina que és una 
iniciativa estratègica que ha de ser recolzada.  
 
La Directora de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria agraeix la 
presentació que ha fet la vicerectora i manifesta el seu agraïment als 
membres de la CEPE i als centres que han col·laborat. 
 
La vicerectora d’Estudis de Grau i Política Lingüística indica que com que 
ha canviat el pla de viabilitat en més de 500 hores, demana el vot 
favorable.  
 



 
 
Universitat de València. CONSELL DE GOVERN 7 DE JULIOL DE 2017. 
 

-22- 

Se sotmet a votació la proposta. La votació es fa a mà alçada i per 
unanimitat (39 vots a favor) es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 165/2017. “Aprovar el pla d’estudis del títol de 
graduat/da en Ciència de Dades per la Universitat de 
València, adscrit a l’Escola Tècnica Superior 
d’Enginyeria, que s’adjunta  com a annex. ” Annex X. 

 
Punt 20. Aprovació, si escau, de l’inici de l’expedient per a l’elaboració 
de nous plans d’estudi per a l’obtenció de diferents títols de màster 
universitari.  
 
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 la Facultat de Filologia ha demanat que es retire la proposta 
referida al màster universitari en Comunicació Política, nous periodismes 
i societat del coneixement. 
 
Per tant, el que presenta hui és la proposta de la Facultat de Ciències 
Socials de màster universitari en Sociologia Aplicada i Qüestions Socials i 
Actuals, que està avalada per una enquesta de centre i compta amb 
l’informe favorable de la Comissió d’Estudis de Postgrau. 
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Per assentiment dels membres del consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 166/2017. “Aprovar l’inici de l’expedient per a 
l’elaboració del nou títol de màster en Sociologia 
Aplicada a Qüestions Socials Actuals i el nomenament 
de la Comissió d’Elaboració del Pla d’Estudis (CEPE), 
la composició de la qual és la següent: 
 
President (per delegació del degà): Rafael Castelló 
Cogollos (PDI) 
Vocals: 
PDI: Miguel Angel García Calavia 
PDI: Mª Eugenia Bayona Escat 
PDI: Ramón Llopis Goig 
PDI: Carmen Montalbá Ocaña 
Estudianta: Laura García Herreros 
PAS: Trinidad Santamans Checa” 

 



 
 
Universitat de València. CONSELL DE GOVERN 7 DE JULIOL DE 2017. 
 

-23- 

 
 
Punt 21. Aprovació, si escau, del títol propi Certificat teòric-pràctic 
d’exploració oftalmològica i cirurgia de cataractes en Veterinària. 
 
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. 
Recorda que en el darrer Consell de Govern es va retirar perquè la 
denominació podia crear confusió. Ara s’ha afegit “en Veterinària”. 
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Per assentiment dels membres del consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 167/2017. “Aprovar el títol propi de postgrau 
“Certificat teòric-pràctic d’exploració oftalmològica i 
cirurgia de cataractes en veterinària ”, que s’adjunta 
com a annex.” Annex XI. 
 

Punt 22. Aprovació, si escau, del títol propi de la Universitat de València 
“Certificat de formació per a la Capacitació per a l’Experimentació 
Animal (Categoria A,B,C i D) 
 
El vicerector d’Estudis de Postgrau presenta l’assumpte i demana que 
s’ajorne al proper Consell de Govern, ja que és un títol propi adreçat a 
totes les persones que treballen amb experimentació animal. És 
preceptiu i ha de ser formació permanent, a més de títol propi per a 
persones externes. 
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
El degà de la Facultat de Fisioteràpia està d’acord sempre que no hi haja 
retardament del curs. 
 
Per tant, es retira. 
 
Punt 23. Autorització, si escau, per a la signatura de convenis de 
col·laboració.  
 
El vicerector de Cultura i Igualtat, la vicerectora d’investigació i Política 
Científica, el vicerector d’Estudis de Postgrau, el vicerector de 
Participació i Projecció Territorial, el vicerector d’Internacionalització i 
Cooperació 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.  
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A continuació la secretària general, en absència del delegat del rector 
per a estudiants, presenta els convenis que li pertoquen. 
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
El degà de la Facultat de Química demana que es revise la redacció del 
conveni amb Ranepa, ja que ha detectat errors. 
 
El president de la Junta de PDI intervé sobre el conveni amb 
l’Ajuntament d’Aras de los Olmos. Planteja els seus dubtes respecte de 
la ubicació geogràfica, que es propose com a seu i sobre l’estratègia del 
programa. Opina que s’hauria de dimensionar més. 
 
El vicerector de Participació i Projecció Territorial aclareix que és  una 
subseu i que en els darrers anys Aras de los Olmos acull a molts 
estudiants i té una bona projecció econòmica. 
 
El vicerector d’Estudis de Postgrau contesta al degà de la Facultat de 
Química que es tracta d’una qüestió formal i es pot autoritzar la seua 
signatura del conveni.   
 
Per assentiment dels membres del consell, es prenen els acords 
següents:  

ACGUV 168/2017. “Autoritzar la signatura del conveni 
de col·laboració entre l’Ajuntament de València, 
mitjançant la Regidoria de Juventut, i la Universitat de 
València. Estudi General, per a la realització del 
programa d’ajudes emergents a projectes de creativitat, 
innovació i inclusió sociocultural de la Universitat de 
València, el text del qual s’adjunta com a annex.” 
 
ACGUV 169/2017. “Autoritzar la signatura del conveni 
de col·laboració entre la Diputació Provincial de 
València i la Universitat de València. Estudi General, el 
text del qual s’adjunta com a annex.” Annex XII. 
 
ACGUV 170/2017. “Autoritzar la signatura del conveni 
de col·laboració entre la Universidad Carlos III de 
Madrid, la Universidad de Zaragoza i la Universitat de 
València. Estudi General, pel que s’estableix el marc de 
regulació per a la creació i funcionament de la unitat 
mixta d’investigació denominada “Unitat mixta 
interdisciplinar del comportament i complexitat social 
(UMICCS)”, el text del qual s’adjunta com a annex.” 
Annex XIII. 
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ACGUV 1712017. “Autoritzar la signatura del conveni 
de col·laboració entre l’empresa Deloitte i la Universitat 
de València. Estudi General, el text del qual s’adjunta 
com a annex.” Annex XIV. 
 
ACGUV 1722017. “Autoritzar la signatura del conveni 
de col·laboració entre la Universidad Nacional Autònoma 
de Honduras i la Universitat de València. Estudi 
General, per al desenvolupament del títol propi màster 
en Dret Constitucional, el text del qual s’adjunta com a 
annex.” Annex XV. 
 
ACGUV 173/2017. “Autoritzar la signatura de l’acord 
entre la Institución Educativa del Estado Federal de 
Educación Superior “Academia Presidencial Rusa para la 
Economia Nacional y la Administración Pública” 
(RANEPA) (Rúsia) i la Universitat de València. Estudi 
General, per al programa de doble titulació de màster 
en Internacionalització Econòmica: Gestió del Comerç 
internacional(UV)- màster en Estudios Regionales 
Internacionales (Rúsia), el text del qual s’adjunta com a 
annex.” Annex XVI. 
 
ACGUV 174/2017. “Autoritzar la signatura del conveni 
marc de col·laboració entre l’Ajuntament de Bétera i la 
Universitat de València. Estudi General, el text del qual 
s’adjunta com a annex.” Annex XVII. 
 
ACGUV 175/2017. “Autoritzar la signatura del conveni 
específic de col·laboració entre l’Ajuntament d’Aras de 
los Olmos i la Universitat de València. Estudi General,  
per a la gestió, manteniment i dinamització del Centre 
de Divulgació Científic i mediambiental Big History 
(OSC) d’Aras dels Oms, el text del qual s’adjunta com a 
annex.” Annex XVIII. 
 
ACGUV 176/2017. “Autoritzar la signatura del conveni 
marc de col·laboració entre la Fundació Universidad 
Autónoma de Colombia i la Universitat de València. 
Estudi General, el text del qual s’adjunta com a annex.” 
Annex XIX. 
 
ACGUV 177/2017. “Autoritzar la signatura del conveni 
marc de col·laboració entre la Universidad Estatal 
Mvlomonosov (Federación Rusa) i la Universitat de 
València. Estudi General, el text del qual s’adjunta com 
a annex.” Annex XX. 
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ACGUV 178/2017. “Autoritzar la signatura del conveni 
marc de col·laboració entre la National Research 
Lobachevsky State University of Nzhni Novgorod (Rúsia) i 
la Universitat de València. Estudi General, el text del 
qual s’adjunta com a annex.” Annex XXI. 
 
ACGUV 179/2017. “Autoritzar la signatura del conveni 
marc de col·laboració entre la Ros University School of  
Veterinary Medicine Saint Kitts, West Indies (Estats 
Units) i la Universitat de València. Estudi General, el 
text del qual s’adjunta com a annex.” Annex XXII. 
 
ACGUV 180/2017. “Autoritzar la signatura del conveni 
marc de col·laboració entre la Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC), Brasil i la Universitat de 
València. Estudi General, el text del qual s’adjunta com 
a annex.” Annex XXIII. 
 
ACGUV 181/2017. “Autoritzar la signatura del conveni 
marc de col·laboració entre la Caixa Popular i la 
Universitat de València. Estudi General, el text del qual 
s’adjunta com a annex.” Annex XXIV. 
 
ACGUV 182/2017. “Autoritzar la signatura del conveni 
marc de col·laboració entre les cinc universitats 
públiques valencianes  i la Corporació Valenciana de 
Mitjans de Comunicació en matèria acadèmica, 
científica i cultural, el text del qual s’adjunta com a 
annex.” Annex XXV. 

 
Punt 24. Aprovació, si escau, de contractes de llicència de programari. 
 
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 de dues llicències de propietat 100% de la 
Universitat de València.  
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Per assentiment dels membres del consell, es prenen els acords 
següents: 

ACGUV 183/2017.  
“1. Declarar, en compliment de l'Article 55.1 de la Llei 
2/2011 de 4 de març, d'Economia Sostenible, que els 
drets de explotació del Programari amb títol “Long 
Term Care Multi-Agent Simulator (LTCMAS)”, dels 
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quals és titular la Universitat de València en un 100%, 
no son necessaris per a la defensa o millor protecció de 
l'interés públic. 
 
2. Aprovar la llicència d’explotació del Programari 
esmentat en el punt anterior, d'acord amb el contracte 
que s'adjunta com a annex”. Annex XXVI. 

  
ACGUV 184/2017.  
“1. Declarar, en compliment de l'Article 55.1 de la Llei 
2/2011 de 4 de març, d'Economia Sostenible, que els 
drets de explotació del Programari amb títol 
“Transferencia*Electoral”, dels quals és titular la 
Universitat de València en un 100%, no son necessaris 
per a la defensa o millor protecció de l'interés públic. 
 
2. Aprovar la llicència d’explotació del Programari 
esmentat en el punt anterior, d'acord amb el contracte 
que s'adjunta com a annex”. Annex XXVII. 

 
Punt 25. Modificació, si escau, dels Criteris de participació de la 
Universitat de València en les convocatòries per a enfortir la capacitat 
dels grups d’investigació mitjançant la incorporació de doctors. 
 
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. 
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Per assentiment dels membres del consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 185/2017. “Modificar els Criteris de 
participació de la Universitat de València en les 
convocatòries d’ajudes per a enfortir la capacitat dels 
grups d’investigació mitjançant la incorporació de 
doctors, el text del qual s’adjunta com a annex.” Annex 
XXVIII. 

 
Punt 26. Aprovació, si escau, del programa d’ajuda a esportistes d’èlit. 
 
El vicerector de Cultura i Igualtat presenta l’assumpte i fa referència a la 
documentació que hi ha en l’Aula Virtual de la Universitat de València. 
Aquesta proposta es igual a la d’anys anteriors.  
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Per assentiment dels membres del Consell, es pren l’acord següent: 
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ACGUV 186/2017. “Aprovar el programa d’ajuda a 
esportistes d’alt nivell, alt rendiment i èlit universitaris 
del curs acadèmic 2017/2018, que s’adjunta com a 
annex.” Annex XXIX. 

 
Punt 27. Aprovació, si escau, de proposta de taxes del Servei d’Educació 
Física i Esports per al curs 2017/2018. 
 
El gerent presenta l’assumpte i fa referència a la documentació que hi ha 
en l’Aula Virtual de la Universitat de València. Afegeix que la proposta 
s’ha consensuat i s’ha d’aplicar en el curs vinent. 
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Per assentiment dels membres del consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 187/2017. “Aprovar la proposta de taxes del 
Servei d’Educació Física i Esports per al curs académic 
2017/2018, que s’adjunta com a annex.” Annex XXX. 

 
Punt 28. Aprovació, si escau , de proposta de nova tarifa de 
l’Observatori Astronòmic, curs 2017/2018. 
 
El gerent 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 188/2017. “Aprovar la proposta d’una nova 
tarifa  de cinc euros/alumne, corresponent a un servei 
addicional que l’Observatori Astrònomic de la 
Universitat de València oferirà a partir de setembre a 
col·legis d’educació primària i secundària, corresponent 
a la inversió d’una cúpula portàtil per a realitzar tallers 
d’astronomia en l’Aula del Cel basats en imatges i 
vídeos.” 

 
Punt 29. Aprovació, si escau, de l’acord de cessió de béns mobles i 
immobles entre la Universitat de València i la Fundació Parc Científic 
Universitat de València de la Comunitat Valenciana.  
 
El vicerector d’Economia, Infraestructures i Tecnologies de la Informació 
presenta l’assumpte i fa referència a la documentació que hi ha en l’Aula 
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Virtual de la Universitat de València. Afegeix que la finalitat és que la 
Fundació Parc Científic faça ús dels béns en l’edifici Beatriz Civera.  
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds. 
 
Per assentiment dels membres del consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 189/2017. “Autoritzar la signatura de l’acord 
de cessió de béns mobles i immobles entre la Fundació 
Parc Científic Universitat de València de la Comunitat 
Valenciana i la Universitat de València. Estudi General, 
el text del qual s’adjunta com a annex.” Annex XXXI. 

 
Punt 30. Adhesió, si escau, al manifest sobre l’ensenyament de Filosofia 
i a la Declaració sobre el present i el futur de les Matemàtiques a 
Espanya.  
 
El rector presenta l’assumpte i fa referència a la documentació que hi ha 
en l’Aula Virtual. Afegeix que les adhesions venen aprovades per les 
respectives juntes de centre.  
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
El degà de la Facultat de Filosofia i Ciències de l’Educació transmet el 
seu suport a la Filosofia, sobretot en la secundària. Sembla que la 
Secretaria Autonòmica deixarà el tema per al curs 2018/2019, però 
opina que el mal ja està fet. També han donat el seu suport altres 
institucions públiques i privades i personalitats. Demana el suport al 
manifest i que es lliure a les màximes autoritats.  
 
El degà de la Facultat de Ciències Matemàtiques indica que la situació de 
les matemàtiques no és tan greu com la de Filosofia. És una preocupació 
dels companys. Demana major suport en el finançament i en l’aspecte 
institucional. 
 
El degà de la Facultat de Química recorda que fa dos anys que va dir que 
les assignatures de Física i de Química havien disminuït les seues hores 
de docència. Se suma a les intervencions anteriors. Opina que s’hauria 
de fer alguna protesta perquè no continue aquesta situació. 
 
La vicerectora d’Estudis de Grau i Política Lingüística indica que és 
evident que la Lomque ha canviat l’estructura del batxiller i algunes 
assignatures han canviat la seua dedicació. També hi ha altra assignatura 
que quasi ha desaparegut (Tecnologia), encara que Filosofia és la més 
preocupant. En el 2016 es presentaren a la selectivitat 2800 estudiants 
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i en el 2017 s’han presentat 400, ja que abans era una assignatura 
obligatòria i ara és optativa. Opina que és una de les assignatures que 
necessita més treball i suport.  
 
El rector afegeix que es traslladaran els acords a les autoritats 
autonòmiques del màxim nivell. 
 
Per assentiment dels membres del consell, es prenen els acords 
següents: 
 

ACGUV 190/2017. “Adherir-se al manifest en defensa 
de l’ensenyament de Filosofia, que s’adjunta com a 
annex.” Annex XXXII. 
 
ACGUV 191/2017. “Adherir-se a la Declaració que el 
Comité Español de Matemàticas va emetre, després de la 
Conferència de Degans de Matemàtiques (CDM) de 
febrer de 2017, que s’adjunta com a annex.” Annex 
XXXIII. 

 
Punt 31. Torn obert de paraules.  
 
El degà de la Facultat de Química indica que la seua intervenció va 
adreçada al gerent. Sembla que per a evitar la propagació de la 
legionel·la es farà una modificació en les llavadors i dutxes dels 
laboratoris. Demana que les despeses es carreguen a una partida 
específica.  
 
El president de la Junta de PDI en primer lloc, indica que hi ha aparegut 
titulars en premsa sobre les promeses de millores laborals i reducció de 
taxes que ha fet el conseller de Cultura, Educació i Esport, Vicent Marzá. 
Demana la confirmació d’aquesta notícia del diari El Mundo. En segon 
lloc, diu que s’ha generat certa preocupació sobre la publicació d’un 
informe respecte de la Governança, patrocinat per Consells Socials amb 
les Cambres de Comerç. Aquest informe és un rebuig del que s’ha fet en 
altres països i acaba amb un capítol sobre els ensenyaments que es 
poden traure per al sistema espanyol apareguent propostes sobre 
reconversió de professorat funcionari en laboral.  
 
Opina que això no és responsabilitat ni dels consells socials ni de la 
universitat, i que hauria d’haver un Gabinet de Responsabilitat. Si la 
Conferència de Consells Socials assumeix aquest informe, hauríem de dir 
alguna cosa.  
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El degà de la Facultat d’Infermeria i Podologia indica que en els criteris 
d’acreditació d’ajudants i ajudants doctors, que publica l’AVAP, hi ha un 
apartat que exclou la docència en pràctiques. Si s’aplica pot produir 
impactes negatius en les ciències de la salut.  
 
Paula Sala demana que es tinga en compte als estudiants per a tots els 
assumptes relacionats amb el Col·legi Major Lluís Vives.  
 
La vicerectora d’Ordenació Acadèmica, Professorat i Sostenibilitat 
anuncia que ha rebut un missatge de la cap del Servei de Recursos 
Humans PDI que diu que dilluns proper es publicaran al BOE les 
convocatòries de places de professorat aprovades. D’altra part, 
respecte de la intervenció del degà de la Facultat d’Infermeria i 
Podologia, el que l’AVAP va dir és que es tindrien en compte les 
pràctiques certificades.  
 
El vicerector de Cultura i Igualtat informa que trametrà a la llista zero un 
missatge de l’Institut Valencià de Cultura sobre els descomptes del 50% 
per a les persones que presenten el carnet de la Universitat a Sagunt. 
També informa que en juliol comencen les Serenates i nits de cinema a la 
plaça del Patriarca.  
 
El vicerector d’Economia, Infraestructures i Tecnologies de la Informació 
informa que pel juny es va fer un contracte per tal de renovar la xarxa 
de wifi a la Universitat de València. Amb això, es pretén incrementar la 
cobertura de connexió i renovar tecnologia i dispositius. Hi ha 1400 
punts d’accés, però útils sols queden 400. Es compraran 2600 punts 
addicionals. El desplegament ha de ser gradual. Es començarà pels 
aularis i espera que a començament del proper any, estiguen tots 
operatius.  
 
La secretària general indica que, en compliment de l’article 88 i 89 dels 
Estatuts, el mandat dels representants de departaments i instituts en el 
consell de govern és de dos anys i acaba en juliol. Anuncia que la 
propera setmana es convocarà als tres campus per elegir els nous 
representants. 
 
El rector indica, va tenir lloc una reunió de la CRUE per tractat sobre les 
taxes i les beques; que l’11 de juliol està convocada una reunió dels 
rectors de les universitats valencianes amb el president de la Generalitat 
i els resultats es faran públics el 12 de juliol. Recorda que tenim un 
acord de Claustre de rebaixar les taxes universitàries i espera que es 
respecte. 
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Pel que fa a la intervenció del president de la Junta de PDI, la Fundació 
Conocimiento y Desarrollo (CYD), que naix de la iniciativa empresarial, 
l’informe ha causat malestar. La CRUE manifesta que més que errors, el 
que molesta són les coses que no es diuen. Per a una reforma de les 
universitats públiques cal una majoria absoluta en Les Corts Generals i 
en aquests moments estem molt lluny d’aquesta majoria absoluta. Opina 
que aquest informe no tindrà desenvolupament legislatiu. Afegeix que el 
Consell Social de la Universitat de València no ha mostrat, que sapiem, 
cap interès a portar-ho a sessió del seu ple. 
 
El president de la Junta de PDI indica que per eixa banda, es pot pensar 
que no hi ha perill, però hi ha un àmbit que no queda en l’oblit i és el 
degoteig continu de generar opinió pública sobre les universitats 
públiques i que cal contrarestar. 
 
El rector no vol assenyalar a ningú, però el primer signant de l’informe és 
el president del Consell Social de A Coruña, les posicions del qual són 
conegudes i les concentra en la figura del rector/a. Les universitats 
sempre s’han manifestat a favor de les eleccions per a elegir rector, que 
és una figura electa molt arrelada en les universitats. Opina que no 
estem amenaçats. 
 
I com que no hi ha més assumptes que tractar, es clou la sessió a les 
12,30 hores, de la qual cosa com a secretària general, estenc aquesta 
acta.  
 
Vist i plau 
El rector 
 
 
 
 
Esteban Morcillo Sánchez 


