
 
 
Universitat de València. CONSELL DE GOVERN 25 DE JULIOL DE 2017. 
 

-1- 

CONSELL DE GOVERN 
 
A la ciutat de València, el dia 25 de juliol de 2017, a les 9’20 hores, a la 
Sala de Juntes del Rectorat, sota la presidència del rector, Esteban Morcillo 
Sánchez, i amb l’assistència de les persones que s’indiquen a continuació, 
queda constituït en sessió ordinària el Consell de Govern de la Universitat 
de València 
 
Assistents: (Amb vot) 
 
Rector: Esteban J. Morcillo 
Sánchez. 
 
Vicerectora d’Ord. Acadèmica, 
Professorat i Sostenibilitat: Maria 
Vicenta Mestre Escrivá 
 
Vicerectora d’Estudis de Grau i 
Política Lingüística: Isabel 
Vázquez Navarro 
 
Vicerector de Polítiques de 
Formació i Qualitat Educativa: 
Ramón López Marín. 
 
Vicerector d’Internalització i 
Cooperació: Guillermo Palao 
Moreno 
 
Vicerector d’Estudis de  Postgrau: 
Rafael Crespo García 
 
Vicerector d’Economia, 
Infraestructures i Tecnologies de 
la Informació: Juan Luis Gandía 
Cabedo 
 
Vicerectora d’Investigació i 
Política Científica: Pilar Campins 
Falcó. 
 
Vicerector de Participació i 
Projecció Territorial: Jorge 
Hermosilla Pla 
 

Vicerector de Cultura i Igualtat: 
Antonio Ariño Villarroya 
 
Delegat d’estudiants: Jordi 
Caparrós Gutiérrez 
 
Gerent: Joan Oltra Vidal 
 
Secretària General: Maria José 
Añón Roig. 
 
Degana Fac. Geografia i Història: 
Ester Alba Pagán 
 
Degà Fac. Filologia, Traducció i 
Comunicació: Carlos Padilla 
Carmona. 
 
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. Ciències Socials: Ernest 
Cano Cano 
 
Representant departaments: Juan 
José Sastre Belloch 
 
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. Filosofia i C. Educació. 
Rosa María Bo Bonet 
 
PDI ETSE: José Manuel Claver 
Iborra 
 
PDI Fac. Psicologia: Pedro Rafael 
Gil Monte 
 
PDI Fac. Economia: Ana Huguet 
Roig 
 
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 
 

Estudiant Fac. Filologia, Traducció 
i Comunicació: Samuel Fenollosa 
Aguilar 
 
PAS Fac. Medicina i Odontologia: 
Francisco Rafael Marí Grafiá 
 
PAS Servei Informàtica: Gabriel 
Aparicio i Pla.  
 
PAS Servei Informàtica: Fuensanta 
Doménech Roda 
 
PAS CADE: Carlos Javier López 
Benedi 
 
(sense vot): 
Degà Fac.  Filosofia i C. Educació: 
Jesús Alcolea Banegas 
 
Degana Fac. Psicologia: Mª Dolores 
Sancerni Beitia 
 
Degà Fac. Medicina i Odontologia:  
Federico V. Pallardó Calatayud 
 
Degà Fac. Infermeria I Podologia: 
Julio Jorge Fernández Garrido 
 
Degà Fac. Química: Isidro Monzó 
Mansanet 
 
Degà Fac. Farmàcia: Juan Carlos 
Moltó Cortés 
 
Directora ETS Enginyeria: Paula 
Marzal Doménech 
 
President Junta PDI: Amat 
Sánchez Velasco  
 
President Junta PAS: Pedro 
Cabrera Juan 
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Coordinadora AGE: Paula Sala 
Ivars 
 
 
Convidat: 
Director de l’Escola de Doctorat: 

José Vicente Bagán 
 
Vicegerent Recursos Humans i 
Organització Administrativa: José 
Ramírez Martínez 

 

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

per a tractar els punts del següent: 
 

ORDRE DEL DIA: 
 
1. Aprovació, si escau, de l’acta del Consell de govern de 7 de juliol de 

2017. 
2. Informe del rector. 
3. Nomenament, si escau, de doctors honoris causa. 
4. Concessió, si escau, de venia docendi a professorat de centres 

adscrits. 
5. Aprovació, si escau, de permuta sol·licitada per professorat funcionari 

de la UV i la UPV, respectivament. 
6. Modificació, si escau, del calendari de processos de gestió del Servei de 

Recursos Humans PDI. 
7. Aprovació, si escau, de sol·licituds de canvi d’àrea de coneixement. 
8. Aprovació, si escau, de l’inici d’expedient per a l’elaboració de nous 

plans d’estudi per a l’obtenció de diferents títols de màster 
universitari. 

9. Aprovació, si escau, de proposta de nou títol propi de la UV “Certificat 
de formació per a la capacitació per a l’experimentació animal” 
(Categories A,B,C i D). 

10. Aprovació, si escau, de Reglament d’Estudis Oficials de Postgrau de la 
Universitat de València.  

11. Aprovació, si escau, de Reglament Regulador per a la concessió de 
premis extraordinaris de màster a la Universitat de València.  

12. Modificació, si escau, de reglament de règim intern de l’Escola de 
Doctorat de la Universitat de València.  

13. Aprovació, si escau, de Reglament d’Estudis de Doctorat de la 
Universitat de València.  

14. Concessió, si escau, de premis extraordinaris de doctorat, curs 
2016/17. 

15. Modifiació, si escau, de reglaments de règim intern de departaments.  
16. Autorització, si escau, per a la signatura de convenis de col·laboració.  
17. Aprovació, si escau, de l’Oferta d’Ocupació Pública del personal 

d’administració i serveis per a l’any 2017. 
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18. Inclusió, si escau, de nova tarifa del Servei d’Educació Física i Esports 
per al curs 2017/18. 

19. Informe sobre declaració d’emergència de les obres del Col·legi Major 
Lluís Vives.  

20. Torn obert de paraules. 
 
Excusen la seua assistència: 
 
. PAS Fac. Economia: Pilar Catalán Cercós. 
. Representant Consell Social: Lourdes Soriano Cabanes 
 
El rector agraeix la presència dels membres del consell en aquesta darrera 
sessió del curs acadèmic. 
 
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. 
 
El rector planteja que s’avance el tractament del punt 10 de l’ordre del dia 
i es tracte després del punt 7, la qual cosa s’accepta.  
 
Punt 1. Aprovació, si escau, de l’acta del consell de govern de 7 de juliol 
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 192/2017. “Aprovar l’acta de la reunió  del 
consell de govern de 7 de juliol de 2017”. 

 
Punt 2. Informe del rector. 
 
El rector comunica el condol dels membres del consell pel traspàs del 
professor jubilat del departament de Sociologia, Dr. Damià Mollà Beneyto. 
 
A continuació, dóna la benvinguda l’estudiant Samuel Fenollosa, que 
substitueix Marisa Ciscar, a qui agraeix la seua tasca. 
 
En l’apartat de felicitacions, felicita: 
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. La Fundació Ontinyent, l’Ajuntament d’Ontinyent i la UV per la posada en 
marxa de l’Escola d’Estiu, Campus d’Ontinyent, on al voltant de cent 
xiquets i xiquetes gaudeixen de les activitats programades. 
 
. Els catedràtics Antonio Ariño i Joan Romero, per obtenir el premi a la 
millor contribució cívica que atorga Cartelera Túria pel seu llibre La 
Sucesión de los Ricos. 
 
. El Dr. Juan Antonio Raga Esteve, director del PCUV de la Universitat de 
València, per haver sigut nomenat president de la Red de Parques 
Científicos Valencianos (rePCV), en substitució de Tonia Salines, gerent del 
Parc Científic i Empresarial Fundació Universitas Miguel Hernández. La 
xarxa acull més de tres mil investigadors i investigadores i dos-centes 
setanta empreses.  
 
. El festival de Serenates, organitzat per la Universitat de València 
juntament amb l’Institut Valencià de Cultura, pel seu èxit d’assistència a 
cada un dels dotze concerts amb una mitjana de quatre-centes trenta-cinc 
persones i pel seu aniversari, que enguany compleix trenta anys. 
 
. L’Aula de Cinema de la Universitat de València, per complir deu edicions 
de Nits de Cinema al Claustre de la Nau.  
 
. El grup d’investigadors i investigadores de l’IFIC (CSIC+UV) per liderar una 
de les accions europees COST que acaben d’aprovar-se en 2017, destinat 
a millorar la precisió de les teories que s’utilitzen per a cercar noves 
partícules i fenòmens en el Gran Col·lisionador d’Hadrons (LHC) del CERN. 
Per a açò, els científics desenvoluparan nous algorismes que podrien 
aplicar-se en altres àmbits com el càlcul de risc financer. El projecte 
compta amb un pressupost de mig milió d’euros, durant quatre anys.  
 
. El grup d’investigadors i investigadores del departament d’Astronomia i 
Astrofísica, Sr. Fran Abellán de Paco i el catedràtic Dr. Jon Marcaide Osorio  
del National Radie Astronomy Observatory (NRAO-Virginia, EUA) per 
determinar l’estructura 3D de l’emissió molecular d’una supernova. Això 
significa que han pogut observar en tres dimensions les restes de l’estel 
desprès de la seua explosió, cosa que no havia estat possible fins ara. 
Recerca publicada en la revista The Astrophysical Journal Letters. 
 
A continuació, anuncia el nomenament de dues noves delegacions del 
rector, dins del pressupost. Indica que, arran de la integració del SEDI i de 
la Unitat Web i Marketing, el treball s’ha anat incrementant i cal la 
visualització del treball. El delegat del rector serà un membre del PAS, el 
Sr. Josep Gozalbo. D’altra banda, el reglament de Protecció de Dades, 
d’obligat compliment, ha entrat en vigor en maig de 2017 i en el 2018 
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s’haurà de nomenar un nou delegat amb una funció transversal, entre 
d’altres. Li sembla més flexible iniciar converses i que siga el nou equip de 
direcció el que finalitze el procés de nomenament. 
Comunica que el professor Jesús Jornet, membre del Consell Valencià 
d’Universitats, va expressar la seua disconformitat en la darrera reunió, 
amb la resolució de la Direcció General d’Universitats, Investigació i Ciència 
sobre subvencions a reunions, congressos, ..., ja que han quedat 
denegades les sol·licituds de 97 persones, de les quals 36 són membres 
de la Universitat de València, amb motiu de l’incompliment del percentatge 
de gènere. S’hi han presentat recursos i demana als membres del consell 
que donen suport a aquestes persones. 
 
En l’apartat de reunions i actes han tingut lloc les següents: 
 
. Reunió del Claustre universitari. 
. Ple del Consell Valencià d’Universitats, on es tractà sobre la Càtedra 
d’Economia de Sistemes, s’hi va anunciar la convocatòria de l’ordre única 
de beques i ajudes per a fomentar la investigació i el desenvolupament 
(I+D) a la Comunitat Valenciana i es va aprovar el decret sobre la baixada 
de les taxes acadèmiques. 
. Inauguració de la 34ena edició de la Universitat d’Estiu a Gandia,  al Jardí 
de la Casa de la Cultura Marqués González de Quirós, amb la conferència 
d’inauguració Quin tipus de crisi sofreix Europa? i França en el seu si? del 
doctor honoris causa Sami Naïr. Amb l’assistència de la directora general 
d’Universitat, Investigació i Ciència, la Sra. Josefina Bueno. 
. Visita al CUDAP de la Universitat de València, amb l’assistència de, per 
part de la Vicepresidència del Consell i de la Conselleria d’Igualtat i 
Polítiques Inclusives, la Sra. Mónica Oltra i el seu director general de 
Diversitat Funcional, Sr. Antonio Raya Àlvarez. Per part de la Universitat de 
València, la vicerectora Dra. MªVicenta Mestre i el gerent de la Fundació 
General UV, Sr. Cristóbal Suria.  
 
Pel que fa als convenis, s’han signat els següents: 
 
. Conveni marc entre les cinc universitats públiques valencianes i la 
Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació, en matèria acadèmica, 
científica i cultural.  
. Conveni de col·laboració amb l’Agència Valenciana de Turisme per al 
Foment de la Investigació i la Innovació en el sector turístic valencià. 
. Conveni de col·laboració amb la Generalitat Valenciana, mitjançant la 
Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i 
Cooperació i la UA, la UJI, la UMH per a la sistematització, durant l’exercici 
2017 de la producció normativa valenciana des de l’accés a l’autogovern a 
Alacant. 
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. Conveni de col·laboració amb la Caixa Popular, per a la col·laboració en 
el Festival de Benvinguda, curs 2017/2018. 
. Conveni de col·laboració amb l’Associació Espanyola de Financers 
d’Empresa (ASSET). 
 
A continuació, indica que el Campus d’Ontinyent ha cobert el 100% de les 
places i acumula 1.293 estudiants/es en llista d’espera, la titulació 
d’Infermeria lidera la matriculació en aquest Campus que es va ofertar per 
primera vegada. 
 
Finalment, informa que Paula Sala ha estat elegida membre de la Comissió 
Permanent d’Estudiants Universitaris, a nivell estatal. 
 
El rector cedeix la paraula la vicerectora d’Ordenació Acadèmica, 
Professorat i Sostenibilitat perquè informe sobre les places de professorat 
i els terminis de publicació dels concursos.  
 
La vicerectora d’Ordenació Acadèmica, Professorat i Sostenibilitat indica 
que en el BOE del 10 de juliol es va publicar la convocatòria de les places i 
tribunals de professorat. El 7 d’agost acabarà el termini per a la 
presentació de les instàncies per part dels interessats i l’1 de setembre es 
prepararan les llistes provisionals d’admesos i exclosos per als concursos. 
L’objectiu és que el 4 de setembre es publiquen al Tauler de la Universitat 
les llistes provisionals. Desprès hi haurà un termini de 10 dies hàbils per 
presentar reclamacions (fins al 18 de setembre). Per tant, el 21 de 
setembre es podran publicar en el Tauler, les llistes definitives d’admesos i 
exclosos. Es donarà un termini, molt breu, per presentar recurs contra 
aquestes llistes i, a partir d’eixe moment, s’obrirà un termini de 25 dies 
per a la presentació de candidatures. A la segona quinzena del mes 
d’octubre tindrem garanties per poder realitzar els concursos i, així, les 
preses de possessió es podrien fer dins de l’any 2017. Opina que és 
important complir aquest calendari i anar a mínims per poder concretar les 
vacants per a l’estabilització i promoció del 2018. 
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
El president de la Junta de PAS felicita i agraeix l’esforç tant de la Gerència 
com de la part sindical, per arribar a que, aquest mes, es faça el primer 
pagament de la carrera professional del PAS i del Servei de Recursos 
Humans PAS i del Servei de Nòmines i Seguretat Social, per la seua 
professionalitat per fer possible un dret que pensàvem que mai arribaria, 
encara que recorda que queden companys/es interins que no cobraran, de 
moment, aquest dret. Demana que els esforços que s’estan fent per 
arribar al 100% del percentatge de la carrera professional en el 2018 
continuen pel bon camí.  
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Francesc Marí demana informació sobre els darrers acords del Consell 
Valencià d’Universitats, ja que, a més de la baixada de taxes, hi havien 
millores retributives per al PAS i el PDI i també la posada en marxa d’una 
comissió d’experts per al finançament del sistema valencià. 
 
El president de la Junta de PDI intervé en el mateix sentit. Pregunta si 
aquestes esmentades millores consten en algun document. 
 
El rector contesta que l’únic escrit que hi ha són les notícies aparegudes 
en premsa, que no tenen valor normatiu ni són d’obligat compliment. 
Agraeix la intervenció del president de la Junta de PAS, ja que s’ha 
treballat molt en aquest assumpte. Afegeix que continuarà treballant per 
aconseguir que el nostre personal estiga al mateix nivell que els funcionaris 
de la Generalitat Valenciana. 
 
Contesta Francesc Marí que es va reunir amb el Conseller d’Educació i, 
desprès, amb els cinc rectors de les universitats públiques valencianes i el 
conseller d’Hisenda, per parlar de les línies mestresses de finançament i de 
les taxes universitàries. La Universitat va manifestar el seu desig 
d’augment de la subvenció ordinària, però la Generalitat va expressar que 
hi havia grans dificultats. També s’hi va plantejar la necessitat de 
reprogramar el calendari de pagaments del deute antic. Aquesta 
reprogramació no tindrà lloc fins al 2019 i següents, la qual cosa suposarà 
que el pagament no s’extinga en el 2022, com estava acordat, sinó en el 
2024 ó 2026. El primer acord es va signar al 2008, i en el 2011 es va 
signar la primera reprogramació; en el 2014, la segona i anem cap a la 
tercera. Es vol incrementar la partida de personal, però no s’hi va acordar 
cap percentatge ni quantitat definitiva. Enguany s’han destinat 18 milions 
d’euros.  
 
S’hi va tractar també d’un programa per a cercar talents a la Comunitat 
Valenciana i dels plans d’investigació. Per part de la Generalitat Valenciana, 
es va generar un clima de consens i bona voluntat i es van condicionar les 
futures millores de la comunitat universitària a les millores de la Comunitat 
Valenciana. 
 
Pel que fa al sistema de finançament, es treballarà amb els equips de les 
altres universitats per veure com es pot innovar i millorar per tal de tenir 
un nou pla o sistema per a les universitats públiques valencianes.  
 
Igualment s’hi va parlar d’augmentar el complement per a les autonomies. 
Baixar les taxes acadèmiques als estudiants és una política reivindicativa 
de la Universitat de València, però la Conselleria sap que una disminució de 
taxes comporta un augment de pagament a les universitats. Per tant, 
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s’hauran de fer més càlculs, ja que la quantitat depèn del nombre de 
matriculats en cada universitat. Encara que el clima és positiu entre les 
universitats valencianes i la Conselleria d’Hisenda, resta molt recorregut i 
cal continuar treballant i reivindicant. 
 
El gerent agraeix al Servei de Nòmines, al de Comptabilitat i al 
d’Informàtica el treball i l’esforç que han fet. D’altra banda, informa que 
aquest mes les nòmines es veuran incrementades pel cobrament dels 
retardaments de la carrera professional. 
 
Punt 3. Nomenament, si escau, de doctors honoris causa. 
 
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. 
Presenta les propostes a favor de Londa Schiebinger i de Francisco 
Martínez Mojica. 
 
Pel que fa a Londa Schiebinger, és catedràtica d’Història de la Ciència a 
l’Stanford University, amb un ample currículum i una de les persones més 
reconegudes en ciència i gènere. Actualment col·labora amb les Nacions 
Unides i la Comissió Europea en projectes de molta envergadura. La 
proposta ve del Vicerectorat de Cultura i Igualtat. 
 
Respecte a la proposta de Francisco Martínez Mojica, és professor de la 
Universitat d’Alacant. Expert en seqüenciació del genoma. És una proposta 
del rector, amb el suport de la Facultat de Ciències Biològiques i dels 
Instituts Universitaris de Biologia Integrativa i de Sistemas i de Cavanilles 
de Biodiversitat i Biologia Evolutiva. Encara no s’ha posat a informació 
pública.  
 
El rector matisa que la darrera proposta forma part dels actes de 
celebració del 50è aniversari de la Facultat de Ciències Biològiques. Com 
que no s’ha posat a informació pública, proposa que es vote, condicionat 
que no es presenten al·legacions en el període d’informació pública. Si hi 
haguera alguna al·legació, hauria de tornar, de nou, al consell de govern 
de setembre. Per tant, esgotat el termini d’informació pública, aquest 
nomenament tindria els efectes corresponents.  
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
El degà de la Facultat de Ciències Biològiques agraeix la proposta. És 
important per a la commemoració dels 50 anys d’estudis de Biologia de la 
Facultat. Afegeix que el professor Mojica ha estat alumne de la Facultat, 
reconegut amb diferents premis i mereixedor de la proposta de 
nomenament de doctor honoris.  
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El vicerector de Cultura i Igualtat ratifica la intervenció del vicerector 
d’Estudis de Postgrau sobre Londa Schiebinger. Afegeix que ha rebut el 
suport de les juntes de la Facultat de Geografia i Història i de Ciències 
Socials i també de l’Institut Universitari de la Dona. És una especialista en 
història de la ciència, des de la perspectiva del gènere. Demana el màxim 
suport a la proposta. 
 
A continuació, se sotmet a votació secreta les propostes, que obtenen el 
resultat següent: 
 
Landa Schiebinger: 38 vots a favor, 2 vots en blanc. 
Francisco Juan Martínez Mojica: 39 vots a favor, 1 vot en blanc. 
 
Per tant, es prenen els acords següents: 
 

ACGUV 193/2017. “Nomenar Doctora Honoris Causa per 
la Universitat de València, la Dra. Sra. Londa 
Schiebinguer”. 

 
ACGUV 194/2017. “Nomenar Doctor Honoris Causa per 
la Universitat de València, el professor Sr.  Francisco 
Juan Martínez Mojica”. 

 
Punt 4. Concessió, si escau, de venia docendi a professorat de centre 
adscrit. 
 
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 totes les propostes 
tenen informe favorable dels corresponents departaments.  
 
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 195/2017. “Concedir venia docendi per a 
impartir docència durant el curs acadèmic 2017/2018, en 
els centres adscrits que tot seguit s’esmenten al 
professorat següent: 
 

Professorat Centre adscrit Assignatura 
Pineda Lucena, Antonio 
Miguel 

Escola Univ. 
d’Infermeria La 
Fe 

- Farmacologia 

Ortega Torres, Enric Florida 
Universitària 

- Ciències Naturals 
per a mestres. 
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- Didàctica de les 
Ciències Naturals en 
Educació Infantil 

- Aprenentatge i 
Ensenyament de 
Tecnologia i 
Processos 
Industrials” 

 
Punt 5. Aprovació, si escau, de permuta sol·licitada per professorat 
funcionari de la UV i de la UPV, respectivament. 
 
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 UPV ens ha comunicat 
que, per la seua part, està informat favorablement. Demana el suport dels 
membres del consell. 
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds. 
 
Per assentiment dels membres del consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 196/2017. “Aprovar la sol·licitud de permuta de 
les places de D. Felipe Palau Ramírez, catedràtic del 
departament de Dret Mercantil “Manuel Broseta Pont” de 
la Universitat de València i D. Juan Bataller Grau, 
catedràtic del departament d’Economia i Ciències Socials 
de la Universitat Politècnica de València”. 

 
Punt 6. Modificació, si escau, del calendari de processos de gestió del 
Servei de Recursos Humans PDI. 
 
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. La proposta de modificació consisteix a incloure 
les sol·licituds de canvi d’àrea de coneixement i de centre perquè es 
resolguen al mes de març. 
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Per assentiment dels membres del consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 197/2017. “Modificar el calendari de processos de 
gestió acadèmica i d’organització del curs 2017/2018, 
gestionat pel Servei de Recursos Humans PDI, aprovat en 
la sessió del consell de govern del 7 de juliol de 2017 
(ACGUV 158/2017), per tal d’incloure que les sol·licituds 
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de canvis d’àrea de coneixement i de centres es resolgen en 
març de 2018, d’acord amb el calendari que s’adjunta”. 
Annex I. 

 
Punt 7. Aprovació, si escau, de sol·licitud de canvi d’àrea de coneixement. 
 
La vicerectora d’Ordenació Acadèmica, Professorat i Sostenibilitat retira 
aquest assumpte, ja que falta l’informe de l’AVAP.  
 
Per tant l’ACGUV 198/2017 queda anul·lat.  
 
Punt 10. Aprovació, si escau, del Reglament d’Estudis Oficials de Postgrau 
de la Universitat de València.  
 
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 aquest reglament substitueix l’anterior que quedava obsolet. La 
Comissió d’Estudis de Postgrau va veure la necessitat d’una adaptació per 
tal de suprimir la Subcomissió de Doctorat i separar els estudis de 
doctorat d’aquest reglament, atesa la creació de l’Escola de Doctorat. 
 
Fa menció a alguns canvis imposats per l’experiència, com el nombre de 
membres de les CCA i els òrgans de responsabilitat del màster. Per 
exemple la capacitat de matricular o emetre certificats correspon a un 
centre  i no a un institut o un departament. 
 
Finalment, comenta l’informe de l’Assessoria Jurídica respecte al personal 
contractat extern a la Universitat. Indica que és una qüestió recurrent que 
no és gens senzilla de resoldre. En aquest informe és considera que la 
contractació de personal extern, moltes vegades necessària, pot ocasionar 
problemes, hauria de ser esporàdica i puntual i aquest personal, en línies 
generals, no hauria de tenir responsabilitat de docència directa, sinó de 
col·laboració. 
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
El president de la Junta de PDI recorda un debat anterior. Reconeix que és 
un tema que cal treballar i no té una solució fàcil. Pregunta què docència 
té assignada en POD el professor responsable i indica que el professorat 
contractat extern pot ser públic també i hi ha una llei d’incompatibilitats 
que cal tenir en compte. Opina que hi ha aspectes que afecten tant al 
professorat extern com a l’intern. 
 
El degà de la Facultat de Ciències Socials fa una reflexió sobre l’article 7è 
del reglament. Opina que és una qüestió de política universitària a tenir en 
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compte, ja que els instituts poden organitzar màsters, encara que no 
estiguen adscrits.  
 
El vicerector d’Estudis de Postgrau està d’acord amb la intervenció del 
degà de la Facultat de Ciències Socials. Contesta al president de la Junta 
de PDI que es plantegen problemes no sols respecte als títols propis, sinó 
també en els convenis que generen màsters, però el reglament és a nivell 
general i el que fa és plantejar la possibilitat de contractació de 
professorat extern amb les restriccions plantejades més amunt i, fins ara, 
no s’ha conculcat la legalitat.   
 
La degana de la Facultat de Física pregunta si alguna comissió avaluadora 
de màster ha fet algun comentari o ha qüestionat la figura del professorat 
extern. 
 
El degà de la Facultat d’Infermeria i Podologia indica que els comentaris 
que s’han fet han estat positius, de valor afegit i qualitat cap al 
professorat extern. 
 
El president de la Junta de PDI aclareix que la seua objecció no és a la 
participació de professorat extern, sinó a les formes del procediment. 
Opina que s’està fent un ús inadequat del professorat extern que cal 
solucionar, ja que l’informe jurídic és negatiu recurrentment i, per tant, 
preocupant.  
 
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 199/2017. “Aprovar el Reglament d’Estudis 
Oficials de Postgrau de la Universitat de València, que 
s’adjunta com a annex”. Annex II. 

 
Punt 8. Aprovació, si escau, de l’inici d’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. 
Presenta tres propostes de màsters, informades favorablement per la 
Comissió d’Estudis de Postgrau, per 16 vots a favor i 1 abstenció. 
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
El degà de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació intervé 
respecte del màster universitari en Nous Periodismes, Comunicació Política 
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i Societat del Coneixement. Indica que els estudiants, una vegada extingit 
l’anterior màster d’Interculturalitat, no tenen altra opció que aquest 
màster. Afegeix que el procés no està tancat i estan oberts al diàleg amb 
la Facultat de Dret. 
 
La degana de la Facultat de Dret manifesta el seu agraïment al vicerector 
d’Estudis de Postgrau i al degà de la Facultat de Filologia, Traducció i 
Comunicació per intentar arribar a un acord, però anuncia el seu vot en 
contra. Opina que el màster extingit no té res a veure amb aquest. 
Considera que és un títol de comunicació política. L’àrea de Ciències 
Polítiques donaria suport a un màster en Ciències Polítiques que ja hi és. Li 
haguera agradat que es tinguera en compte a la Facultat de Dret. A més, 
la Facultat de Dret, finalment, no podrà presentar un màster perquè té 
dèficit i opina que no té sentit.  
 
Amadeo Fuenmayor planteja objeccions respecte del màster universitari en 
Tecnologia i Polítiques Públiques. Anuncia el seu vot en contra, ja que no hi 
ha hagut cap avanç a l’hora de presentar propostes homogènies.  
 
El degà de la Facultat de Ciències Socials indica que hi ha dues propostes 
presentades per instituts universitaris, que haurien de tenir informe de la 
junta del centre corresponent. Afegeix que es va contactar amb els 
proposants i l’Institut Universitari de Polibienestar pot donar suport 
administratiu. Suposa que en els propers mesos hi haurà més avanços. 
 
El degà de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació contesta la 
degana de la Facultat de Dret que Comunicació Política no és 
necessàriament del màster universitari en Ciències Polítiques. La 
comunicació política està en la base de la teoria de les llengües antigues. 
El discurs forense no és únicament de dret, sinó també de periodisme, 
ciències socials, etc. D’altra part insisteix que estan oberts al diàleg a 
l’hora de la constitució de la CEPE. 
 
S’obre un segon torn d’intervencions.  
 
Paula Sala indica que el que importa és que el màster siga interessant i 
competitiu per als estudiants, no el fet que depenga d’un centre o d’altre.  
 
El vicerector d’Estudis de Postgrau agraeix la intervenció del degà de la 
Facultat de Socials, però opina que els arguments són diferents i cal 
separar la discussió. També agraeix el tarannà de la Comissió d’Estudis de 
Postgrau i recorda que la proposta va obtenir 17 vots a favor, 1 en contra 
i 1 abstenció i que cal la possibilitat que el vicerector designe fins a dues 
persones més per formar part de la CEPE.  
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El vicerector anuncia que nomenarà la professora Carolina Moreno Castro, 
catedràtica de Periodisme per al primer màster.  
 
El rector recorda que es tracta d’iniciar l’expedient i demana que entre la 
degana de la Facultat de Dret i el vicerector d’Estudis de Postgrau 
designen les persones que falten per a la formació completa de la CEPE. 
 
A continuació se sotmet a votació la proposta del màster universitari en 
Nous Periodismes, Comunicació Política i Societat del Coneixement. La 
votació es fa a mà alçada i per 28 vots a favor, 2 en contra i 4 
abstencions, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 200/2017. “Iniciar l’expedient per a l’elaboració 
del nou pla d’estudis per a l’obtenció del màster 
universitari en Nous Periodismes, Comunicació Política i 
Societat del Coneixement i aprovar la composició de la 
seua CEPE: 
Vocals:  
. Amparo Ricos Vidal 
. Cristina Doménech Hernández 
. Josep Lluis Gómez Mompart 
. Dolors Palau Sampio 
Codirector: Francesc Martínez Gallego 
     Guillermo López García 
PAS: Francisca Sánchez Pérez”. 
 

Seguidament, se sotmeten a votació la resta de propostes. La votació es 
fa a mà alçada i per 36 vots a favor, 1 en contra i 2 abstencions, es 
prenen els acords següents: 

 
ACGUV 201/2017. “Iniciar l’expedient per a l’elaboració 
del nou pla d’estudis per a l’obtenció del màster 
universitari en Trànsit i Seguretat Vial: Factor Humà i 
aprovar la composició de la seua CEPE: 
President: Francisco Alonso Pla 
Vocals: 
. Luis Montoro González, 
. Francisco Tortosa Gil. 
. Jaime Sanmartín Arce. 
. M. Luisa Atienza Navarro. 
PAS: Enrique Reoyo Aparicio”. 
 

 
ACGUV 202/2017. “Iniciar l’expedient per a l’elaboració 
del nou pla d’estudis per a l’obtenció del màster 
universitari en Tecnologia i polítiques públiques i aprovar 
la composició de la seua CEPE: 
. Jorge Garcés Ferrer. 
. Francisco José Ródenas Rigla. 
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. Belén Cardona Rubert 

. Antonio Sánchez Andrés.  

. Ramón A. Feenstra. 

. Manuel Esteve Domingo. 

. Támara Alhambra Borrás. 

. Sandra Martínez Molina (estudiant)”. 
 
Punt 9. Aprovació, si escau, de proposta de nou títol propi de la UV 
“Certificat de formació per a la Capacitació per a l’Experimentació Animal” 
(Categories A, B, C i D). 
 
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 es tracta d’un títol propi que respon a una necessitat legal que 
la UV esperava. Totes les persones que treballen amb animals, tant el 
personal intern com l’extern, han de tenir un curs de capacitació, que es 
renovarà cada set anys. Afegeix que el personal intern no pagarà aquest 
curs i el Servei de Formació Permanent s’encarregarà d’incloure-lo en el 
seu currículum.  
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
Juan Sastre indica que aquest curs ha tingut tanta acceptació que hi ha 
estudiants que han quedat sense plaça. Demana l’ampliació de les places. 
 
El vicerector de Polítiques de Formació i Qualitat Educativa agraeix als 
serveis universitaris el seu treball i col·laboració. Afegeix que cal signar un 
conveni amb la Conselleria corresponent per a assegurar que la formació 
acredita per a la capacitació anual.  
 
Se sotmet a votació la proposta. La votació es fa a mà alçada i per 38 
vots a favor, cap en contra i 1 abstenció, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 203/2017. “Aprovar el nou títol propi de la 
Universitat de València “Certificat de formació per a la 
capacitació per a l’experimentació animal” (Catgegories 
A, B, C i D, Peixos i Porcins), l’expedient del qual  
s’adjunta com a annex”. Annex III. 

 
El rector transmet l’agraïment institucional a tots els implicats, ja que el 
compliment de la normativa europea suposa un compromís i un repte.  
 
El president de la Junta de PDI pregunta si s’han resolt totes les 
disfuncions que hi havia. 
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El degà de la Facultat de Medicina i Odontologia indica que des de fa anys 
es compleix amb la normativa vigent i des de fa dècades es compleix la 
normativa europea. Els animalaris mantenen totes les garanties 
necessàries i per això cal que el personal tinga l’acreditació necessària. 
 
Punt 11. Aprovació, si escau, del reglament regulador per a la concessió e 
premis extraordinaris de màster a la Universitat de València.  
 
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. 
Afegeix que aquest reglament s’ha separat del reglament de treballs de fi 
de màster. 
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Per assentiment dels membres del consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 204/2017. “Aprovar el Reglament regulador per 
a la concessió de premis extraordinaris de màster a la 
Universitat de València que s’adjunta com a annex”. 
Annex IV. 

 
Punt 12. Modificació, si escau, del reglament de règim intern de l’Escola de 
Doctorat de la Universitat de València.  
 
Punt 13. Aprovació, si escau, del reglament  d’Estudis de Doctorat de la 
Universitat de València.  
 
El rector cedeix la paraula el director de l’Escola de Doctorat, que ha estat 
invitat en aquesta sessió, per presentar els dos assumptes.  
 
El director de l’Escola de Doctorat presenta els assumptes i fa referència a 
la documentació que hi ha en l’Aula Virtual de la Universitat de València. 
Afegeix que en els reglaments hi havia competències duplicades o 
solapades que ocasionaven problemes i calia una correcció. Es proposa, 
amb informe favorable i per unanimitat de la Comissió d’Estudis de 
Postgrau, separar el reglament de l’Escola de Doctorat del reglament dels 
Estudis de Doctorat, amb la finalitat d’evitar solapaments. 
 
El vicerector d’Estudis de Postgrau agraeix els centres el treball que han 
fet. 
 
El rector felicita al director de l’Escola de Doctorat per les seues bones 
gestions. 
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S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Se sotmeten a votació els dos reglaments proposats. La votació es fa a 
mà alçada i per unanimitat (37 vots a favor), es prenen els acords 
següents: 
 

ACGUV 205/2017. “Modificar el Reglament de règim 
intern de l’Escola de Doctorat de la Universitat de 
València, el text del qual  s’adjunta com a annex”. Annex 
V. 

 
ACGUV 206/2017. “Aprovar el Reglament d’Estudis de 
Doctorat de la Universitat de València, que  s’adjunta com 
a annex”. Annex VI. 

 
Punt 14. Concessió, si escau, de premis extraordinaris de doctorat, curs 
2016/2017. 
 
El vicerector d’Estudis de Postgrau presenta l’assumpte i fa referència a la 
documentació que hi ha en l’Aula Virtual de la Universitat de València.  
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Per assentiment dels membres del consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 207/2017. “Concedir, a proposta de la comissió 
avaluadora corresponent,  premi extraordinari de 
doctorat, de la convocatòria de 2016/2017, als doctors i 
doctores següents: 
 

Doctors/es Comissió Avaluadora 
. Vinué Visús, Guillermo Matemàtiques 
. Hidalgo Luque, Carlos 
. Aceti, Francesca 
. Martín-Albo Simón, Justo 

 
Física 

. Baldoví Jachán, José Jaime 

. Benedé Veiga, Juan Luis 

. Montesinos Magraner, 
Marc 

 
Química 

. García Cañaveras, Juan 
Carlos 
. Chakroun, Maissa 
. Hillung, Julia 
. Rovira Llopis, Susana 

 
Biologia Cel·lular i Molecular 

. Villaescusa Vinader, Juan 
Antonio 
. Onandia Bieco, Gabriela 

 
Ciències de la Natura 

. Serrano Serrano, Ana  
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Belén 
. Usach Pérez, Iris 
. García Moraleja, Ana 
. Sendra Gisbert, Luis 

Farmàcia 

. Cernada Badía, María 

. Tadeo Cervera, Irene 

. Lucas Cuevas, Ángel 
Gabriel 
. Roda Pérez, Desamparados 
. Grau Grau, Noelia 
. Tarazón Melguizo, 
Estefania 
. Cosin Roger, Jesús 
. Rosello Keranen, Susana 
. Cortés Cerisuelo, Miriam 
. López Tarjuelo, Juan 
. Liberia Vayá, Teresa 
. Fabregat Cid, Gustavo 
Jesús 
. Gozalbo Rovira, Roberto 
Vicente 
. Soriano Cantón, Raúl 
. Orden Ruiz, Samuel 

 
 
 
 
 
Medicina 
 
 
 
 
 
 
 
Medicina 

. Aloy Prósper, Amparo Odontologia 

. Inglés de la Torre, Marta Infermeria i Fisioteràpia 

. Cerisuelo, Ferriols, Josep 
Pascual 
. San Valero Tornero, Pau 

 
Enginyeria 

. Ruiz Robledillo, Nicolás 

. Hidalgo Calvo, Vanesa 

. Pulópulos Tripiana, Matías 
Miguel 
. García Pardo, Mª Pilar 
. Sales Galán, Alicia 
. Tavares Sánchez-Monge, 
Gema Lucrecia 

 
 
 
Psicologia 

. Adame Sánchez, 
Consolación 
. Fidel Criado, Maria Pilar 
. Savall Morera, Teresa 
. Gómez Nicolau, Emma 

 
Economia i Sociologia 

. Penadés Fons, Manuel 
Alejandro 
. Gimeno Ribes, Miguel 
. Blanco García, Ana Isabel 
. Quinzá Redondo, Jacinto 
Pablo 
. Castelló Pastor, José Juan 
. De la Encarnación 
Valcárcel, Ana María 

 
 
 
 
Dret, Ciències Polítiques i 
Criminologia 

. Andreu Miralles,  Javier  
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. Pomara, Bruno 

. Eixea Vilanova, Alejo 

. Pardo Gordo, Salvador 

. Aparisi Romero, Frederic 

. Palop Esteban, Vicente 
Ramón 
. Capilla Aledón, Gema Belia 

 
 
 
Geografia i Història 

. Souto Larios, Luz Celestina 

. Montañez Mesas, Marta 
Pilar 
. López Olano, Carlos 
. Peris Blanes, Àlvar 
. Doñas Beleña, Antonio 
. Valera Ordaz, Lidia 
. Iranzo Cabrera, Maria 

 
 
 
Filologia, Traducció i Comunicació 

. Canavera, Julien 

. Ramón Cámara, Begoña 

. Garcés Ferrer, Rocio 

. Tamarit López, Isabel 

. Gil Noé, José Vicente 

. Escribano Cárcel, 
Montserrat 
. Rivera León, Lorena 
. Giancristófaro, Luca 
. Cuervo Montoya, Edisson 
. Rubio Garrido, Alberto 
José 

 
Filosofia i Ciències de l’Educació 
 
 
 
 
Filosofia i Ciències de l’Educació 

. Gil Asensio, Vicent Magisteri” 
 
Punt 15. Modificació, si escau, de reglament de règim intern de 
departaments.  
 
La secretària general presenta les propostes de modificació dels 
reglaments de règim intern dels departaments de Dret Penal i del 
departament de Filologia Anglesa i Alemanya i fa referència a la 
documentació que hi ha en l’Aula Virtual de la Universitat de València. 
Afegeix que el reglament de règim intern del departament de Dret Penal, 
s’ajusta al reglament marc i ha incorporat els suggeriments de la Comissió 
d’Estatuts i dels serveis jurídics. Es tracta d’aprovar la modificació de 
l’article 25è i la creació de la comissió econòmica.  
 
Pel que fa al reglament del departament de Filologia Anglesa i Alemanya es 
proposa la fusió de les unitats docents de Literatura Anglesa i Literatura 
Nord americana en una nova anomenada Literatura en Llengua Anglesa. 
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Per assentiment dels membres del consell, es prenen els acords següents: 
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ACGUV 208/2017. “Modificar el reglament de règim 
intern del departament de Dret Penal, el text del qual 
s’adjunta com a annex”. Annex VII. 

 
ACGUV 209/2017. “Modificar l’article 39.1 del reglament 
de règim intern del departament de Filologia Anglesa i 
Alemanya, d’acord amb el text que s’adjunta com a 
annex”. Annex VIII. 

 
Punt 16. 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 i el vicerector d’Estudis de Postgrau presenten els convenis 
corresponents a la seua àrea de treball i fan referència a la documentació 
que hi ha en l’Aula Virtual de la Universitat de València.  
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Per assentiment dels membres del consell, es prenen els acords següents: 
 

ACGUV 210/2017. “Autoritzar la signatura del conveni de 
col·laboració entre la Universidad Politècnica de València 
i la Universitat de València. Estudi General, per al foment 
de l’esport de tir amb arc, el text del qual s’adjunta com a 
annex”. Annex IX. 

 
ACGUV 211/2017. “Autoritzar la signatura del conveni de 
col·laboració entre la Fundación Alianza por los Derechos, 
la Igualdad i la Solidaridad Internacional i la Universitat 
de València. Estudi General, el text del qual s’adjunta 
com a annex”. Annex X. 

 
ACGUV 212/2017. “Autoritzar la signatura del conveni de 
col·laboració entre l’Institut d’Investigació Sanitària La 
Fe i la Universitat de València. Estudi General, per al 
desenvolupament del projecte “Impacto del ECMO sobre 
la Farmacocinética de la Anidulafungina”, el text del qual 
s’adjunta com a annex”. Annex XI. 

 
ACGUV 213/2017. “Autoritzar la signatura del conveni de 
col·laboració entre l’Institut d’Investigació Sanitària de 
l’Hospital Universitari i Politècnic La Fe i la Universitat 
de València. Estudi General, per al desenvolupament del 
projecte “Lenguaje figurativo i anáforas en lectores con 
transtornos del Desarrollo: Estudio de movimientos oculares 
y potenciales evocados”, el text del qual s’adjunta com a 
annex”. Annex XII. 
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ACGUV 214/2017. “Autoritzar la signatura del conveni de 
col·laboració entre l’Instituto de Tránsito y Transporte 
Terrestre (INTRANT) de la República Dominicana i la 
Universitat de València. Estudi General, per a la 
realització d’activitats de capacitació, investigació, 
assessorament i de qualsevol altre àmbit d’interés mutu, el 
text del qual s’adjunta com a annex”. Annex XIII. 
 
ACGUV 215/2017. “Autoritzar la signatura del conveni de 
col·laboració entre la Fundació de la Comunitat 
Valenciana d’Ecologia Litoral i la Universitat de València. 
Estudi General, per a establir les bases per al 
desenvolupament del Projecte Ecological Statuts of 
AQuatic systems with Sentinel satellites, el text del qual 
s’adjunta com a annex”. Annex XIV. 
 
ACGUV 216/2017. “Autoritzar la signatura del conveni de 
col·laboració entre la Sociedad Rectora de la Bolsa de 
Valores de València, S.A.U, i la Universitat de València. 
Estudi General, per al desenvolupament del curs d’Expert 
universitari en Bolsas i Mercados Financieros Españoles, 
16ª edició, el text del qual s’adjunta com a annex”. Annex 
XV. 

 
 ACGUV 217/2017. “Autoritzar la signatura del conveni 
de col·laboració entre la Universidad APEC (República 
Dominicana), i la Universitat de València. Estudi General, 
per a proporcionar el marc per a regular els estudis 
conduents a l’obtenció del títol propi màster en Auditoria 
Integral i Control de Gestió, el text del qual s’adjunta com 
a annex”. Annex XVI. 
 
ACGUV 218/2017. “Autoritzar la signatura del conveni de 
col·laboració entre la Universidad de Antioquia la 
Universitat de València. Estudi General, per a 
proporcionar el marc per a la realització dels estudis 
conduents a l’obtenció del títol propi d’expert universitari 
en Accounting and Corporate Finance Research, el text del 
qual s’adjunta com a annex”. Annex XVII. 

 
Punt 17. Aprovació, si escau, de l’Oferta d’Ocupació Pública del personal 
d’administració i serveis per a l’any 2017. 
 
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, una vegada 
coneguda la Llei de Pressupostos, se sotmet a la consideració del consell 
de govern.  
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Cedeix la paraula el vicegerent de Recursos Humans i Organització 
Administrativa, que informa amb més detall de l’Oferta d’Ocupació. 
Afegeix que les vacants que hi ha són insuficients per cobrir les 
necessitats, però s’ha intentat atendre totes les escales.  
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Per assentiment dels membres del consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 219/2017. “Aprovar l’Oferta d’Ocupació Pública 
del personal d’administració i serveis de la Universitat de 
València,  per a l’any 2017, que s’adjunta com a annex”. 
Annex XVIII. 

 
Punt 18. Inclusió, si escau, de nova tarifa 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 les tarifes es 
van aprovar al mes de juny i ara es proposa la inclusió dels preus de 
l’Escola de Vela.  
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Per assentiment dels membres del consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 220/2017. “Aprovar la proposta d’inclusió de 
nova tarifa del Servei d’Educació Física i Esports, 
corresponent al preu, per a l’Escola de Vela, per un 
import de 90 euros per quadrimestre, per al curs 
acadèmic 2017/2018”. 

 
Punt 19. Informe sobre declaració d’emergència de les obres del Col·legi 
Major Lluis Vives.  
 
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 
Virtual de la Universitat de València. Indica que, en virtut de l’article 113 i 
següents del Text Refós de la Llei de Contractes, calia establir 
l’emergència, ja que s’havia de protegir l’edifici del Col·legi. Manifesta el 
seu reconeixement a la Gerència, la Unitat Tècnica i el personal per les 
tasques d’immediatesa que s’han realitzat.  
 
S’obre un torn d’intervencions.  
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Samuel Fenollosa indica que la quantitat pressupostada és massa alta i 
pregunta si es pot reduir. També pregunta quan començaran les obres de 
rehabilitació de l’edifici.  
 
El vicerector d’Economia, Infraestructura i Tecnologies de la Informació 
indica que hi havia alternatives, però aquesta intervenció era la més 
segura, encara que un poc més cara. L’elevat cost es deu a la rapidesa i 
immediatesa, ja que les obres començaren a les 7 del matí i a les 19 hores 
l’edifici ja estava protegit. Pel que fa a l’inici de les obres, els processos no 
són curts (gestions amb l’Ajuntament, licitacions, ...). Opina que hauran de 
passar alguns mesos abans d’iniciar les obres. 
 
Per assentiment dels membres del consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 221/2017. “Prendre coneixement de la declaració 
d’emergència de les obres d’encegat dels buits de la façana 
del Col·legi Major Lluis Vives, en el soterrany, planta 
baixa i planta primera, d’acord amb la resolució que 
s’adjunta com a annex.” Annex XIX. 

 
Punt 20. Torn obert de paraules.  
 
El degà de la Facultat de Química indica que uns dies abans de la reunió de 
la Junta de Facultat del 12 de juliol, arribaren unes cartes de Gerència 
adreçades als directors/es de departament, per demanar la clau de 
l’orgànica on carregar el cost de les vitrines. Afegeix que això és una llosa 
per a l’economia de la Facultat, tenint en compte que, anteriorment, ja 
havia demanat ajuda a la Gerència per fer front a la remodelació dels 
ascensors. Demana solucions per a resoldre aquests assumptes, ja que 
sembla que estem millor econòmicament. Finalment, desitja tothom bones 
vacances.  
 
La coordinadora de l’AGE indica que, respecte de les obres del col·legi 
major Lluis Vives, és important que es tinga en compte als estudiants 
perquè puguen participar activament. 
 
El vicerector d’Economia, Infraestructures i Tecnologies de la Informació 
contesta a la coordinadora de l’Assemblea General d’Estudiants, que la 
col·laboració activa dels estudiants serà benvinguda. Al degà de la 
Facultat de Química, li indica que es tracta d’un projecte per tenir 
constància de la situació de les vitrines, fer un inventari detallat i conèixer 
el tipus de manteniment i ús que s’està fent per tal d’estudiar les diferents 
situacions i establir els mecanismes de supervisió i/o reparació. Estem en 
la fase de definir el mapa complet i posteriorment, valorar i fer un estudi 
econòmic.  
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I com que no hi ha més assumptes que tractar, es clou la sessió, a les 
12,15 hores, de la qual cosa, com a secretària general, estenc aquesta 
acta. 
 
 
Vist i plau 
El rector 
 
 
 
 
Esteban Morcillo Sánchez 
	  


