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CONSELL DE GOVERN 
 
A la ciutat de València, el dia 31 d’octubre de 2017, a les 9’15 hores, a la 
Sala de Juntes del Rectorat, sota la presidència del rector, Esteban Morcillo 
Sánchez, i amb l’assistència de les persones que s’indiquen a continuació, 
queda constituït en sessió ordinària el Consell de Govern de la Universitat 
de València. 
 
Assistents: (Amb vot) 
 
Rector: Esteban J. Morcillo 
Sánchez. 
 
Vicerectora d’Ord. Acadèmica, 
Professorat i Sostenibilitat: Maria 
Vicenta Mestre Escrivá 
 
Vicerectora d’Estudis de Grau i 
Política Lingüística: Isabel 
Vázquez Navarro 
 
Vicerector de Polítiques de 
Formació i Qualitat Educativa: 
Ramón López Marín 
 
Vicerector d’Internalització i 
Cooperació: Guillermo Palao 
Moreno 
 
Vicerector d’Estudis de  Postgrau: 
Rafael Crespo García 
 
Vicerector d’Economia, 
Infraestructures i Tecnologies de 
la Informació: Juan Luis Gandía 
Cabedo 
 
Vicerectora d’Investigació i 
Política Científica: Pilar Campins 
Falcó 
 
Vicerector de Participació i 
Projecció Territorial: Jorge 
Hermosilla Pla 
 

Vicerector de Cultura i Igualtat: 
Antonio Ariño Villarroya 
 
Delegat d’estudiants: Jordi 
Caparrós Gutiérrez 
 
Gerent: Joan Oltra Vidal 
 
Secretària General: Maria José 
Añón Roig 
 
Degà Fac.  Filosofia i C. Educació: 
Jesús Alcolea Banegas 
 
Degà Fac. Filologia, Traducció i 
Comunicació: Carlos Padilla 
Carmona 
 
Degana Fac. Psicologia: Mª Dolores 
Sancerni Beitia 
 
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 
 
Degana Fac. Dret. Elena Olmos 
Ortega 
 
Degà Fac.  Economia: José Manuel 
Pastor Monsalves 
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Degà Fac. Ciències Socials: Ernest 
Cano Cano 
 
Representant departaments: 
Antonio Martínez Sabater 
 
Representant departaments: 
Joaquin Martín Cubas 
 
Representant departaments: Silvia 
Rueda Pascual 
 
Representant Instituts 
universitaris: Santiago Noguera 
Puchol 
 
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. 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. 
 
Estudiant Fac. Economia: Pau 
Fayos Montagud 
 

Estudiant Fac. Magisteri: David 
Jiménez Hortelano 
 
PAS Fac. Medicina i Odontologia: 
Francisco Rafael Marí Grafiá 
 
PAS Fac. Economia: Pilar Catalán 
Cercós 
 
PAS Servei Informàtica: Gabriel 
Aparicio i Pla.  
 
PAS Servei Informàtica: Fuensanta 
Doménech Roda 
 
PAS CADE: Carlos Javier López 
Benedi 
 
Representant Consell Social: 
Alfonso Maldonado Rubio 
 
Representant Consell Social: 
Lourdes Soriano Cabanes 
 
 (sense vot): 
 
Degà Fac. Ciències de l’Activitat 
Física i Esport: Vicente Añó Sanz 
 
Degà Fac. Fisioteràpia: Antonio 
Alberola Aguilar 
 
Degà Fac. Magisteri: Manuel 
Monfort Pañego 
 
Degà Fac. Ciències Matemàtiques: 
Juan Luis Monterde García-
Pozuelo  
 
Degà Fac. Ciències Biològiques: 
Javier Lluch Tarazona 
 
President Junta PDI: Amat 
Sánchez Velasco  
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President Junta PAS:  Pedro 
Cabrera Juan 
 

Coordinadora AGE: Paula Sala 
Ivars 

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

 
per a tractar els punts del següent: 
 
 

ORDRE DEL DIA: 
 

1. Aprovació, si escau, de l’acta del Consell de Govern de 3 d’octubre 
de 2017. 
2. Informe del rector. 
3. Aprovació, si escau, de criteris per a l’elaboració de l’oferta de curs 
acadèmic 2018/2019. 
4. Aprovació, si escau, de convocatòria, perfil i tribunal de plaa 
d’investigador doctor, amb caràcter indefinit. 
5. Modificació, si escau, de l’apartat 1.B de l’article 8 del reglament de 
permisos, llicències, vacances i situacions administratives del PDI de la 
Universitat de València.  
6. Aprovació, si escau, de canvi d’adscripció a centres. 
7. Concessió, si escau, de venia docendi a professorat. 
8. Modificació, si escau, del reglament de dipòsit, avaluació i defensa de 
la tesi doctoral.  
9. Proposta de resolució, si escau, de recurs contra acord del consell de 
govern sobre concessió de premis extraordinaris de doctorat. 
10. Aprovació, si escau, de propostes de modificació de títols de grau. 
11. Aprovació, si escau, de proposta de nou títol de màster universitari 
en Sociologia Aplicada a Qüestions Socials Actuals, per la Universitat de 
València. 
12. Aprovació, si escau, de proposta de nou títol propi de màster en 
Ortodòncia Lingual. 
13. Autorització, si escau, per a la signatura de convenis de 
col·laboració.  
14. Aprovació, si escau, del reglament per a la creació i funcionament 
de les càtedres de la Universitat de València.  
15. Aprovació, si escau, de contracte de llicència de programari. 
16. Aprovació, si escau, de contractes de llicència de patent. 
17.Informe sobre la situació econòmica financera de la Universitat de 
València, a 30 de setembre de 2017. 
18. Torn obert de paraules. 
 

------------- 
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Excusen la seua assistència: 
. PDI Fac. C. Socials: Elena García Testal 
. Personal investigador en formació: Patricia Llopis Nadal 
. Estudiant Fac. Filologia, Traducció i Comunicació: Samuel Fenollosa 
Aguilar 
. Degana Fac. Física: Soledad Gandia Franco 
 
 
Tot i que hi ha el quòrum suficient per a la vàlida celebració de la reunió, el 
rector declara oberta la sessió i es passa a tractar els punts de l’ordre del 
dia. 
 
Punt 1. Aprovació, si escau, de l’acta del Consell de Govern de 3 d’octubre 
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 239/2017. “Aprovar l’acta de la sessió del consell 
de govern de 3 d’octubre 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: 
 
. El Sr. Javier Martí Cruz, personal d’administració i serveis de la Secretaria 
de la Facultat de Ciències Socials.  
. La Sra. Inés Fernández Bas, que va ser cap de secció de la Unitat de 
Suport al Vicerectorat de Relacions Internacionals i Cooperació fins al 
2010. 
. El Dr. Manuel Montesinos Castro-Girona, catedràtic del departament 
d’Anatomia i Embriologia Humana. 
 
En l’apartat de felicitacions, felicita:  
. La Facultat de Ciències Biològiques, pels cinquanta anys que compleixen 
els seus estudis; els actes de commemoració s’estendran durant el curs 
2017/2018, i coincidirà amb el nomenament com a doctor honoris causa 
del professor de la Universitat d’Alacant, el Dr. Francisco J. Mojica, 
exalumne del centre i amb la inauguració del Museu d’Història Natural.  
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. La Facultat de Medicina i Odontologia de la Universitat de València, per 
rebre la Medalla d’honor de la RAMCV. 
 
. El centre Big History, d’Aras de los Olmos de la UV, per haver sigut 
seleccionat com cas d’èxit en el Congrès Internacional Alcaldes&Innovation 
que se celebrarà a Segovia, el pròxim 8 i 10 de novembre. 
 
. La professora emèrita Dra. Adela Cortina Orts, per ser guardonada amb 
l’alta distinció de la Generalitat Valenciana; amb el Premi Integritat, en 
l’edició X dels premis EVAP (Associació d’Empresaris i Professionals de 
València), atorgat  el passat 19 d’octubre i amb un dels guardons de la 
dissetena edició dels Premis Valencians per al segle XXI, del diari Las 
Provincias, el passat 26 d’ctubre. 
 
. L’Institut Confuci de la UV, per ser guardonat amb una de les distincions 
al mèrit cultural de la Generalitat Valenciana, atorgat el passat 9 
d’octubre.  
 
. El Dr. Juan Valentín Bou Franch, catedràtic del departament de Dret 
Internacional i el Dr. Santiago Ibañez Marsilla, del departament de Dret 
Financer i Història del Dret, per rebre dues càtedres Jean Monet de 
l’Agència Executiva de Cultura, Educació i Audiovisuals (AECEA) de la Unió 
Europea. 
 
. La Sra. Estela Martí Simó, estudianta del grau de Traducció i Mediació 
Interlingüística, per ser guardonada amb Excellence award of the WRICOS 
2017. 
 
. La Dra. Lucía Hipòlito Cubedo, professora ajudanta del departament de 
Farmàcia i Tecnologia Farmacèutica i Parasitologia, per rebre els premis 
següents: premi als joves investigadors ESBRA-Nordmann Award de la 
Societat Europea per la Recerca Biomèdica en Alcoholisme i premi 
Trajectòria Investigadora en el Dolor, per part de Fundolor (Fundació de la 
Comunitat Valenciana per a l’estudi i tractament del dolor). 
 
. El Dr. Vicent J. Martínez García, catedràtic del departament d’Astronomia 
i Astrofísica, per la seua elecció com a coordinador de la RIA (Red de 
Infraestructuras de Astronomia). 
 
. El Dr. José Antonio Sobrino Rodríguez, catedràtic del departament de 
Física de la Terra i Termodinàmica, per la seua reelecció com a president 
de l’Associació Espanyola de Teledetecció.  
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. La Dra. Ana Lluch Hernández, catedràtica del departament de Medicina, 
per rebre el Máster de oro estatutario, en l’acte de celebració del trenta-
cinc aniversari del Real Forum de Alta Dirección. 
 
. El Dr. Román de la Calle de la Calle, medalla de la nostra universitat, pel 
seu nomenament com a doctor honoris causa, en la UJI. 
 
. El Sr. Pascual Sala Sánchez, doctor honoris causa de la UV, per ser 
guardonat amb la Medalla de la Reial Acadèmia Valenciana de 
Jurisprudència i Legislació. Acte que se celebrarà el proper 2 de novembre.  
 
. La Dra. Carmen Leal Carcós,  pel reconeixement atorgat pel diari Levante 
en el seu vint-i-cinc aniversari de la seua edició de Camp de Morvedre. 
 
. El Dr. Miguel Falomir Faus, professor del departament d’Història de l’Art, 
per rebre un dels guardons en l’edició dissetena dels Premis Valencians per 
al segle XXI. 
 
. El Dr. Alfredo Rosado Muñoz i els investigadors Sr. Juan Barrios i el Sr. 
Jorge Samaniego, integrants del projecte de l’ETSE, per guanyar el concurs 
i ser el millor projecte d’Europa en l’aplicació de la tecnologia oberta 
Ethernet Powerlink. 
 
En l’apartat de publicacions, felicita: 
. El grup d’investigació de l’Observatori de les Dues Cultures, dirigit pel 
catedràtic Dr. Martí Dominguez, per la recerca on alerten del poc 
protagonisme que tenen les dones en les imatges de notícies científiques 
publicades durant 2014/15 en els diaris El Pais, El Mundo, ABC i La 
Vanguardia; estudi publicat en Science Communication. 
 
. La Dra. María Jesús Martínez Usarralde, la Sra. Carmen Lloret Català i la 
Sra. Sara Más Gil, investigadores del Departament d’Educació Comparada i 
Història de l’Educació, per concloure que l’alumnat del grau en Educació 
Social de la UV opina que la formació ètica i ciutadana hauria de tractar-se 
de manera més coordinada i transversal, que no hi ha igualtat de gènere en 
la seua experiència als estudis superiors i que es descuida el llenguatge 
oral i escrit amb perspectiva de gènere. Resultats publicats en la revista 
Education Policy Analysis Archives (EPAA). 
 
. El Sr. Pau Carazo Ferrandis, investigador del Departament de Zoologia, 
l’investigador Sr. Roberto García Roa, la investigadora Dra. Zahida 
Sultanova i el catedràtic del departament de Microbiologia i Ecologia, Dr. 
Manuel Serra Galindo, tots membres d’un equip de recerca de l’Institut 
Cavanilles, per plantejar un  possible mecanisme evolutiu, no considerat 
fins ara en algunes espècies: la retroalimentació de les diferències entre 
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individus a causa de les experiències d’interacció que han tingut al llarg de 
la seua vida; publicació en la revista Nature Ecology and Evolution. 
 
. L’Observatori Astronòmic de la Universitat de València per participar 
juntament amb l’Institut d’Astrofísica d’Andalusia (IAA-CSIC), en 
l’observació estel·lar que ha determinat les principals característiques 
físiques, desconegudes fins ara, d’Haumea, un planeta nan que es troba 
més enllà de l’òrbita de Neptú, treball publicat en la revista Nature. 
 
. La col·laboració científica LIGO (EUA) i la col·laboració VIRGO (Europa), 
per detectar per primera vegada, ones gravitacionals procedents d’una 
col·lisió d’estels de neutrons. La detecció va ser presentada dilluns, 16 
d’octubre a Madrid, en el transcurs d’una roda de premsa, a la qual va 
assistir la vicerectora d’Investigació i Política Científica, la Dra. Pilar 
Campins i el prof. Dr. José Antonio Font Roda, investigador principal de la 
col·laboració VIRGO en la Universitat de València.  
 
. L’equip internacional de recerca on participa l’investigador de l’ICMUV, 
prof. Dr. Daniel Errandonea Ponce, juntament amb investigadors de la 
University of New South Wales (Australia), per identificar un nou material 
per al seu ús en tecnologies de refrigeració verda, publicat a Nature 
Communications. 
 
D’altra banda, en l’apartat d’actes i reunions, indica que la Universitat de 
València ha signat un conveni marc i un conveni específic per a promoure 
la igualtat de gènere i el lideratge de la dona, amb la Fundació Mujeres por 
África, que presideix la exvicepresidenta del Govern espanyol, María Teresa 
Fernández de la Vega, a la que agraeix la seua assistència a l’acte i també 
al vicerector de Cultura, Antonio Ariño, per la seua tasca. Tanmateix, 
felicita la Facultat de Magisteri per elegir el discurs que es va llegir en la 
inauguració de la Conferència que, desprès, va tenir lloc, Mujeres, fronteras 
y globalización, a l’Aula Magna del Centre Cultural La Nau. 
. Acte acadèmic de lliurament de la Medalla de la Universitat a la 
professora honorària, Dra. Carmen Alborch, al Paranimf.  
. Inauguració de l’exposició La biblioteca errant. Juan Negrín i els llibres. 
. Lliurament dels dos Segells de Qualitat en Edició Acadèmica –Academic 
Publishing Quality, atorgats a les col·leccions Aldea Global i Desarrollo 
Territorial, editades per Publicacions de la UV, a Madrid, a la seu de 
l’ANECA. 
. Obertura de curs acadèmic 2017/18 de la UV a Ontinyent, amb la 
conferència La diversitat en primera persona, impartida pel Sr. Pablo 
Pineda, amb assistència del president de la Diputació de València, Sr. Jorge 
Rodríguez Gramage i el rector de la Universitat d’Alacant, Sr. Manuel 
Palomar. 
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. Presentació de l’informe La Universidad Española en Cifras 2015/2016, 
de la CRUE, a Madrid. 
. Lliurament de la Medalla CRUE al president de la CRUE (2013/15), Sr. 
Manuel J. López Pérez i al vicepresident d’Universia, Sr. José Antonio 
Villasante Cerra, a Madrid. 
. Inauguració del XII Fòrum d’Ocupació, a la Facultat de Dret amb més de 
vuitanta empreses i institucions de vint-i-nou sectors econòmics diferents 
que van estar a l’abast de l’estudiantat i els titulats universitaris, 
organitzat per l’OPAL (Observatori d’Inserció Professional i Assessorament 
Laboral). 
. Inauguració de la novena Gala de l’Esport de la Universitat de València, al 
Saló d’Actes Sanchis Guarner, de la Facultat de Filologia, Traducció i 
Comunicació. 
. Acte de concentració de protesta i rebuig contra agressions feixistes 
produïdes el passat 9 d’octubre a una estudianta de la Facultat de Ciències 
Socials. Va assistir-hi en representació del Consell de Direcció, el vicerector 
Antonio Ariño. 
 
Finalment, indica que el Centro Criptológico Nacional de 2016 ha elaborat 
l’Informe nacional de l’estat de seguretat dels sistemes de les tecnologies 
de la informació i la comunicació, que mostra els resultats de les 
Universitats, respecte al compliment de l’Esquema Nacional de Seguretat 
que, com Administració Pública, estem obligats a complir, i situa a la 
Universitat de València en el primer lloc, amb un índex de compliment del 
94%. Aquest índex mesura el conjunt de mesures posades en marxa en 
relació a la seguretat dels sistemes, política, normativa elaborada i 
procediments desenvolupats.  
 
D’altra part, la Universitat ha assistit a les jornades que la CRUETIC va 
celebrar, a Madrid, els dies 26 i 27 d’octubre en els que la UV va presentar 
quatre projectes més rellevants que es portaran endavant en el curs 
2017/2018: migració d’aplicacions cap a un únic entorn de 
desenvolupament, actualització i ampliació de la WIFI, adequació de les 
infraestructures del CPD, pla per a la transformació digital de 
l’Administració de la UV. 
 
Finalment, indica que la UV va celebrar el Dia de les Universitats 
Saludables, impulsada des del Vicerectorat d’Ordenació Acadèmica, 
Professorat i Sostenibilitat, que se suma a la convocatòria de la Xarxa 
Espanyola d’Universitats Saludables (REUS), de la qual forma part. Per a 
l’ocasió, s’havien programat activitats que anaven des de la distribució de 
fruita de temporada en els edificis dels campus universitaris, fins a la 
posada en marxa d’un concurs pilot anomenat RetoFrutaREUS, que 
consisteix en pujar fotos a la xarxa social Twitter menjant una peça de 
fruita. Les persones guanyadores seran premiades amb la inscripció 
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gratuïta al Congrés d’Universitats Saludables, que se celebrarà del 7 al 9 
de novembre de 2018, a Palma de Mallorca, poden recollir els guanyadors 
el certificat del premi, durant aquest esdeveniment.  
 
A continuació, cedeix la paraula el vicerector de Cultura perquè afegesca 
informació. 
 
El vicerector de Cultura i Igualtat indica que la posada en marxa del Museu 
d’Història Natural està molt avançada i cal estructurar el seu 
funcionament. Per tant, es va nomenar a una persona per a la seua 
direcció mitjançant una Delegació del rector, Ana García Forner, tècnica de 
conservació. Així com una comissió assessora, amb representació de les 
àrees de coneixement més implicades en el Museu, que haurà d’aprovar el 
Consell de Govern. Proposa a Salvador Lluch, Mª Angeles Graduan, Antonio 
Aguilella, Hèctor Botella, Isabel Mateu i Juan Monrós. Aquesta composició 
no està tancada, però en el moment que ens trobem cal tenir una 
estructura organitzativa encara que provisional, tenint en compte el treball 
que s’està desenvolupant.  
 
El rector cedeix la paraula la vicerectora d’Ordenació Acadèmica, 
Professorat i Sostenibilitat perquè informe de la Sectorial de la CRUE 
d’Assumptes Acadèmics. 
 
La vicerectora d’Ordenació Acadèmica, Professorat i Sostenibilitat informa 
que ahir es va reunir la Sectorial de la CRUE d’Assumptes Acadèmics per 
tractar els assumptes següents: 
 Les comissions d’acreditació de la ANECA. Es va crear una comissió mixta 
Aneca-CRUE per a tractar sobre els criteris d’acreditació. El president va 
dir que els treballs s’han enllestit i la valoració és positiva. Les sol·licituds 
ja tramitades tindran l’opció de ser avaluades segons els criteris publicats 
o segons els nous criteris.  
La reserva de places del 15% per a investigadors del Programa Ramon i 
Cajal. S’hi va plantejar, atès que sobraven places per a l’estabilització, que 
es possibilités l’estabilització a altres grups d’investigadors. 
La taxa de reposició addicional per a interins de PAS. Es va insistir en 
aquest assumpte. Pel que fa al col·lectiu de PDI, es va sol·licitar a la 
Subdirecció General la possibilitat d’incloure al professorat contractat 
doctor interí i considerar el seu contracte com a d’ajudant doctor. La 
resposta va ser que no cap considerar altres places diferents a les ja 
considerades i que no és possible aquest plantejament. No obstant això, la 
rectora de la Universitat de Salamanca va dir que en la Comunitat de 
Castella-Lleó s’ha concedit aquesta possibilitat i Hisenda ho ha acceptat. 
Per tant, el president de la Sectorial farà les gestions oportunes amb 
Hisenda, perquè es faça una interpretació igualitària per a totes les 
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universitats i, si escau, esbrinar si aquest assumpte depèn de cadascuna 
de les comunitats autònomes.  
Professorat associat. Aquest assumpte és comú per a totes les 
universitats públiques, ja que la taxa de reposició impedeix altre tipus de 
contracte. La Sectorial va acordar abordar el tema i plantejar una proposta 
a la Comissió Permanent de la CRUE. 
Les Agències de Qualitat. Hi ha una excessiva burocratització i utilització 
de criteris diferents. S’hi va acordar actuar amb les agències per unificar 
criteris, accelerar el protocol d’avaluació per a centres i plantejar que els 
criteris d’avaluació dels programes de doctorat siguen diferents i s’ajusten 
millor a les característiques d’un programa de doctorat.   
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
El president de la Junta de PAS llegeix un escrit que s’adjunta com a 
annex I d’aquesta acta, respecte de la carrera professional del PAS, en el 
sentit de demanar el reconeixement del complement per a tots els grups 
de PAS, l’autorització per al pagament del 100% del complement i 
sol·licitar una reunió amb els cinc rectors de les universitats públiques de 
la Comunitat Valenciana. 
 
El degà de la Facultat d’Infermeria i Podologia informa que, enguany, es 
compleixen els 40 anys dels estudis d’Infermeria en la universitat 
espanyola i valenciana.  
 
El rector li transmet la seua felicitació i satisfacció pel compliment de 
quatre dècades d’aquests estudis. D’altra banda, contesta al president de 
la Junta de PAS que continuarà treballant per aconseguir els objectius 
marcats i que no hi haja discriminacions conscients, entre el personal.   
 
Punt 3. Aprovació, si escau, de criteris per a l’elaboració de l’oferta de 
curs acadèmic 2018/2019. 
 
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 aquesta proposta compta amb 
l’informe favorable de la Comissió de Professorat. Són els mateixos criteris 
d’aquest curs amb l’increment del 3% per a la docència en valencià en les 
diferents titulacions que s’oferten, ja que els graus estan assentant-se. 
Afegeix que s’han fet poques modificacions dels grups per revisió de 
matrícula. L’objectiu fonamental és fer una oferta acadèmica que s’ajuste 
a la realitat i es modifique mínimament desprès de finalitzada la matrícula. 
Enguany està prou aconseguit. Finalment, agraeix als centres i deganats el 
seu comportament i treball i demana l’aprovació dels criteris.  
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S’obre un torn d’intervencions.  
 
La directora de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria recorda l’acord de la 
comissió de Professorat, respecte als màsters habilitants.  
 
La degana de la Facultat de Dret anuncia que no podrà complir amb els 
objectius marcats.  
 
Pau Fayos felicita per l’increment del 3% de docència en valencià, però 
afegeix que, actualment, l’oferta de màsters és monolingüe, és a dir, en 
castellà. 
 
La vicerectora d’Ordenació Acadèmica, Professorat i Sostenibilitat indica 
que tant el director del Servei de Política Lingüística com ella, s’han 
esforçat per arribar al màxim del compliment del pla de docència en 
valencià.  
Contesta Pau Fayos, que s’està treballant en el tema del multilingüisme, 
però no s’ha incorporat perquè encara no està enllestit, s’incorporarà en el 
proper curs. Pel que fa als màsters habilitants, tenen un tractament 
especial i no és necessària la modificació dels criteris, però apareixerà en 
l’acta.  
 
Se sotmet a votació la proposta. La votació es fa a mà alçada i per 
unanimitat (35 vots a favor), es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 240/2017. “Aprovar els criteris per a l’elaboració 
de l’oferta del curs acadèmic 2018/2019, que s’adjunten 
com a annex.” Annex II. 

 
Punt 4. Aprovació, si escau, de convocatòria, perfil i tribunal de plaça 
d’investigador doctor amb caràcter indefinit.  
 
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. Demana la seua aprovació.  
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Per assentiment dels membres del consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 241/2017. “Aprovar la convocatòria, el perfil i el 
tribunal que s’adjunten com a annex, de la plaça número 
3/2017, d’investigador doctor amb caràcter indefinit.” 
Annex III. 
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Punt 5. Modificació, si escau, de l’apartat 1.B de l’article 8 del reglament 
de permisos, llicències, vacances i situacions administratives del PDI de la 
Universitat de València.  
 
La vicerectora d’Ordenació Acadèmica, Professorat i Sostenibilitat 
presenta l’assumpte i fa referència a la documentació que hi ha en l’Aula 
Virtual de la Universitat de València. Afegeix que la modificació concreta la 
puntuació aprovada d’acreditació en llengües, que ja s’ha aplicat. Aquesta 
proposta es va aprovar per unanimitat en la Comissió de Professorat i 
compta amb els informes favorables dels Serveis Jurídics i de la Comissió 
d’Estatuts.  
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds. 
 
Per assentiment dels membres del Consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 242/2017. “Modificar el segon paràgraf de 
l’apartat 1.B) de l’article 8è, d’aplicació a la convocatòria 
de llicències sabàtiques per al curs 2017/2018, del 
Reglament de permisos, llicències, vacances i situacions 
administratives del personal docent i investigador de la 
Universitat de València, aprovat en el consell de govern de 
4 de març de 2003 (ACGUV 21/2003), d’acord amb la 
proposta que s’adjunta com a annex.” Annex IV. 

 
Punt 6. Aprovació, si escau, de canvi d’adscripció a centre. 
 
La vicerectora d’Ordenació Acadèmica, Professorat i Sostenibilitat 
presenta l’assumpte i fa referència a la documentació que hi ha en l’Aula 
Virtual de la Universitat de València. Demana la seua aprovació.  
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Per assentiment dels membres del consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 243/2017. “Aprovar la sol·licitud de la professora 
titular del departament de Fisiologia, Gloria Vicenta 
Segarra Irles, actualment adscrita a la Facultat de 
Farmàcia, de canvi d’adscripció a la Facultat de Medicina 
i Odontologia, amb efectes d’1 de desembre de 2017, per 
motius d’organització acadèmica.” 

 
Punt 7. Concessió, si escau, de venia docendi a professorat. 
 
La vicerectora d’Ordenació Acadèmica, Professorat i Sostenibilitat 
presenta l’assumpte i fa referència a la documentació que hi ha en l’Aula 
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Virtual de la Universitat de València. Afegeix que totes les sol·licituds 
compten amb informe favorable dels departaments corresponents.  
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Per assentiment dels membres del consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 244/2017. “Concedir la venia docendi al 
professorat que tot seguit s’indica, per a impartir docència 
en l’escola adscrita a la Universitat de València, EDEM 
Escola d’Empresaris, durant el curs acadèmic 2017/2018: 
 

Professorat assignatura 
Gil Palencia, Pedro - Introducció a la fiscalitat 
Gómez Tello, Alicia - Matemàtiques I 
Catalán Lapesa. Joaquín - Teoria de la Inversió 

- Teoria del Finançament 
Ferrús Pérez, Juana - Qualitat Excel.lència 

Operacional 
Alegre Sanhauja, Juan - Sistemes de Informació i 

Edició.” 
 
Punt 8. Modificació, si escau, del reglament de dipòsit, avaluació i defensa 
de la tesi doctoral.  
 
La secretaria general presenta l’assumpte i fa referència a la documentació 
que hi ha en l’Aula Virtual de la Universitat de València. Indica que en 
traduir el reglament al castellà, se’n van adonar d’uns errors que cal 
rectificar. Afegeix que compta amb l’informe favorable dels serveis jurídics 
i de la Comissió d’Estatuts.  
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Per assentiment dels membres del consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 245/2017. “Modificar l’article 1.1 i l’article 2.3 
del Reglament de dipòsit, avaluació i defensa de la tesi 
doctoral, aprovat en el consell de govern de 28 de juny de 
2016 (ACGUV 172/2016), en el sentit següent:  
 
- Article 1.1, on diu “…l’autorització per a dipositar-la en 
un termini no superior a tres cursos acadèmics..” 
Ha de dir: “….l’autorització per a dipositar-la en un 
termini ….no superior a tres anys.” 
 
- Article 2.3, on diu “… L’Escola de Doctorat notificarà 
aquesta proposta al doctorand o doctoranda, als directors 



 
 
Universitat de València. CONSELL DE GOVERN 31 D’OCTUBRE DE 2017. 
 

-14- 

o les directores de la tesi i al president o presidenta de la 
comissió acadèmica…. 
Ha de dir: “… L’Escola de Doctorat notificarà aquesta 
proposta al doctorand o doctoranda, als directors o les 
directores de la tesi i al coordinador o coordinadora de la 
comissió acadèmica….” 

 
Punt 9. Proposta de resolució, si escau, de recurs contra acord del consell 
de govern sobre concessió de premis extraordinaris de doctorat.  
 
La secretaria general 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 de resolució és desestimatòria.  
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Per assentiment dels membres del consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 246/2017. “Desestimar el recurs de reposició 
interposat pel Sr. Carlos Jovani Gil, contra acord del 
consell de Govern de 25 de juliol de 2017, pel qual es van 
concedir premis extraordinaris de doctorat, corresponents 
al curs acadèmic 2016/2017, d’acord amb la resolució que 
s’adjunta com a annex.” Annex V. 

 
Punt 10. Aprovació, si escau, de propostes de modificació de títols de 
grau.  
 
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 ara que els graus estan implantats i han passat el 
procés d’acreditació, com s’ha dit, els centres estan plantejant 
modificacions que afecten a l’estructura del plans d’estudi. Presenta 
modificacions en quatre graus: 
 
. Grau d’Enginyeria Multimèdia. Es proposen canvis d’assignatures 
obligatòries per altres, canvis de denominació i curs d’algunes 
assignatures. 
. Grau d’Informació i Documentació. Es proposa el canvi de curs d’algunes 
assignatures i reducció del nombre d’accés. 
. Grau de Matemàtiques: Es proposa augment del nombre d’accés. 
. Grau de Química: Es proposen canvis de creditatge i de denominació 
d’algunes assignatures, reubicació d’assignatures i reducció del nombre 
d’accés. 
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Per tant, hi ha dos tipus de canvis: els estructurals de pla d’estudis i els de 
modificacions del nombre d’accés. 
 
Més enllà de la valoració acadèmica dels canvis estructurals dels plans 
d’estudi, que correspon al centre i dels quals la comissió assessora 
d’Estudis de Grau ha informat favorablement, fa referència al document, 
inclòs en l’Aula Virtual, sobre aspectes a considerar en la transformació 
d’expedients dels estudiants per modificacions dels plans d’estudi de grau, 
que s’adjunta com a annex VI a aquesta acta, i a les seues 
conseqüències. 
 
En relació amb les propostes de modificació del nombre d’estudiants 
d’accés, fa les consideracions següents: 
 
. En el grau d’Informació i Documentació, es proposa una reducció del 
nombre d’accés de 70 a 50 places per ajustar-se a la demanda real.  
. En el grau de Matemàtiques hi ha un augment de demanda i la nota de 
tall ha pujat molt en els darrers cursos. Es demana ajustar la matrícula a la 
demanda actual i es proposa augmentar el nombre d’accés de 80 a 100 
places. En la documentació hi ha un escrit del degà on s’argumenta que 
aquest augment no tindrà conseqüències sobre les necessitats de 
professorat. 
. En el grau de Química. Es demana reducció de 180 a 160 places, basant-
se en que la titulació té una demanda en primera opció al voltant del 50%. 
La vicerectora comenta que aquesta situació no és singular d’aquest grau i 
que aquest tipus de modificació requereix una reflexió global. La comissió 
va decidir per 1 vot a favor de la reducció, 5 en contra i 9 abstencions 
proposar aquesta modificació i obrir una anàlisi i una valoració global sobre 
els factors i indicadors a tenir en consideració en l’oferta de les titulacions 
de la nostra Universitat. Per tant, proposa no valorar, en aquest moment, 
aquesta proposta. 
 
S’obre un torn d’intervencions. 
 
El degà de la Facultat de Química indica que la Facultat es va acreditar en 
juny de 2016 i es van observar una sèrie de problemes. S’ha ajustat el pla 
perquè siga més ordenat i reforçar les assignatures que cal. Es tracta de 
fer un grau excel·lent i s’ha debatut en moltes reunions. 
 
El degà de la Facultat de Ciències Matemàtiques indica que és 
responsabilitat del centre millorar i baixar l’índex d’abandó inicial i també 
intentar respondre a la demanda.  
 
Se sotmeten a votació les propostes i per unanimitat (37 vots a favor), es 
prenen els acords següents: 
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ACGUV 247/2017. “Modificar el pla d’estudis del títol de 
grau en Enginyeria Multimèdia, que s’adjunta com a 
annex.” Annex VII. 

 
ACGUV 248/2017. “Modificar el pla d’estudis del títol de 
grau en Informació i Documentació, que s’adjunta com a 
annex.” Annex VIII. 

 
ACGUV 249/2017. “Modificar el pla d’estudis del títol de 
grau en Matemàtiques, que s’adjunta com a annex”. 
Annex IX. 

 
ACGUV 250/2017. “Modificar el pla d’estudis del títol de 
grau en Química, que s’adjunta com a annex i no valorar 
la sol·licitud de reducció de les places d’accés d’aquesta 
titulació.” Annex X. 

 
Punt 11. Aprovació, si escau, de proposta de nou títol de màster 
universitari en Sociologia Aplicada a Qüestions Socials Actuals, per 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 aquesta proposta és per a donar eixida a graduats en Sociologia 
i en Treball Social i Serveis Socials. La Comissió d’Estudis de Postgrau ho 
ha informat favorablement, però el Servei de PDI ha fet un informe de 
viabilitat negatiu, atès el dèficit de la majoria d’àrees de coneixement 
implicades. Considera que és una aposta estratègica, però tenint en 
compte que l’oferta ha de ser equilibrada. 
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
El degà de la Facultat de Ciències Socials agraeix el treball de la Comissió 
d’Estudis de Postgrau i del Servei de Recursos Humans PDI. Afegeix que la 
Facultat considera que cal tenir una oferta coherent i s’ha fet un gran 
esforç perquè l’oferta siga atractiva per als estudiants. És conscient de la 
diferència de recursos docents entre àrees, però per part de la Facultat no 
hi ha una voluntat expansiva sinó d’adquisició de recursos. En els darrers 
anys s’han suprimit màsters i es procura que l’impacte siga mínim. Insisteix 
en la necessitat d’oferir un màster oficial com aquest.  
 
La vicerectora d’Ordenació Acadèmica, Professorat i Sostenibilitat indica 
que és la continuïtat d’un compromís ja adquirit anteriorment. 
 
Per assentiment dels membres del consell, es pren l’acord següent: 
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ACGUV 251/2017. “Aprovar el nou títol de màster 
universitari en Sociologia Aplicada a Qüestions Socials 
Actuals, que s’adjunta com a annex.” Annex XI. 

 
Punt 12. Aprovació, si escau, de proposta de nou títol propi de màster en 
Ortodòncia Lingual. 
 
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. 
Aquest títol permet al professorat obtenir una especialitat que no hi és.  
 
S’obre un torn d’intervenció.  
 
José Manuel Almerich intervé com a professor del departament 
d’Estomatologia i justifica la proposta. Indica que és una qüestió 
d’oportunitat. Es tracta d’un màster d’alta especialització, impartit en 
anglès, estratègic i oportú. 
 
Per assentiment dels membres del consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 252/2017. “Aprovar el títol propi de màster en 
Ortodòncia Lingual, 1ª edició, que s’adjunta com a 
annex.” Annex XII. 

 
Punt 13. Autorització, si escau, per a la signatura de convenis de 
col·laboració.  
 
La vicerectora d’Investigació i Política Científica, el vicerector 
d’Internacionalització i Cooperació 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 253/2017. “Autoritzar la signatura del conveni de 
col·laboració entre l’Agència Valenciana de Seguretat i 
Resposta a les Emergències i la Universitat de València. 
Estudi General, per al desenvolupament del pla de 
vigilància radiològica en emergències (PVRE), el text del 
qual s’adjunta com a annex.” Annex XIII. 

 
ACGUV 254/2017. “Autoritzar la signatura del conveni 
singular de col·laboració entre l’Institut Valencià de 
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Seguretat i Salut en el Treball (INVASSAT) i la 
Universitat de València. Estudi General, per a la 
utilització de la metodologia d’avaluació de riscs 
psicosocials “unipsico”, en les avaluacions de riscos del 
personal de la Generalitat Valenciana, el text del qual 
s’adjunta com a annex.”Annex XIV. 

 
ACGUV 255/2017. “Autoritzar la signatura del conveni 
marc de col·laboració entre Power Electronics España, 
S.L. i la Universitat de València. Estudi General, el text 
del qual s’adjunta com a annex.” Annex XV. 
 
ACGUV 256/2017. “Autoritzar la signatura del conveni 
marc de col·laboració entre la Fundació per al 
Desenvolupament i la Innovació en la Comunitat 
Valenciana i la Universitat de València. Estudi General, 
per al desenvolupament d’activitats en el marc de la 
indústria 4.0,  el text del qual s’adjunta com a annex.” 
Annex XVI. 
 
ACGUV 257/2017. “Autoritzar la signatura del conveni 
marc de col·laboració entre la Universidad de La Serena 
(Xile) i la Universitat de València. Estudi General,  el text 
del qual s’adjunta com a annex.” Annex XVII. 
 
ACGUV 258/2017. “Autoritzar la signatura del conveni 
marc de col·laboració entre la Universidad Piloto de 
Colombia i la Universitat de València. Estudi General,  el 
text del qual s’adjunta com a annex.” Annex XVIII. 
 
ACGUV 259/2017. “Autoritzar la signatura del conveni 
marc internacional entre la Corporación Universidad de la 
Costa CUC (Colombia) i la Universitat de València. Estudi 
General,  el text del qual s’adjunta com a annex.” Annex 
XIX. 

 
ACGUV 260/2017. “Autoritzar la signatura del conveni 
marc d’intercanvi d’estudiants entre la North Carolina 
State University (EEUU) i la Universitat de València. 
Estudi General,  el text del qual s’adjunta com a annex.” 
Annex XX. 
 
ACGUV 261/2017. “Autoritzar la signatura del conveni 
marc de col·laboració entre la Universidad de Medellin 
(Colombia) i la Universitat de València. Estudi General,  el 
text del qual s’adjunta com a annex.” Annex XXI. 
 
ACGUV 262/2017. “Autoritzar la signatura del conveni 
marc de col·laboració entre la Universidad Nacional de Rio 
Negro (Argentina) i la Universitat de València. Estudi 
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General,  el text del qual s’adjunta com a annex.” Annex 
XXII. 
 
ACGUV 263/2017. “Autoritzar la signatura del conveni 
marc de col·laboració entre la Universidad Nacional de 
Villa María (Argentina) i la Universitat de València. Estudi 
General,  el text del qual s’adjunta com a annex.” Annex 
XXIII. 

 
ACGUV 264/2017. “Autoritzar la signatura del conveni 
marc de col·laboració entre la Northeast Normal University 
(Xina) i la Universitat de València. Estudi General,  el text 
del qual s’adjunta com a annex.” Annex XXIV. 

 
ACGUV 265/2017. “Autoritzar la signatura del conveni de 
col·laboració entre l’Institut Valencià d’Investigacions 
Econòmiques IVIE i la Universitat de València. Estudi 
General, per al desenvolupament del màster universitari 
Erasmus Mundus en Psicologia del Treball, de les 
Organitzacions i dels Recursos Humans, el text del qual 
s’adjunta com a annex.” Annex XXV. 

 
ACGUV 266/2017. “Autoritzar la signatura del conveni de 
col·laboració entre Plena Inclusion ONG i la Universitat 
de València. Estudi General, per a la realització del 
màster universitari Erasmus Mundus en Psicologia del 
Treball, de les Organitzacions i dels Recursos Humans, el 
text del qual s’adjunta com a annex.” Annex XXVI. 

 
Punto 14. Aprovació, si escau, del reglament per a la creació i 
funcionament de les càtedres de la Universitat de València.  
 
El vicerector d’Internacionalització i Cooperació presenta l’assumpte i fa 
referència a la documentació que hi ha en l’Aula Virtual de la Universitat de 
València. Es pretén donar un marc normatiu que permeta una evolució, 
regule la seua creació i funcionament i delimite els drets i obligacions de 
les parts, ja que en els darrers anys hi ha hagut un creixement del nombre 
de càtedres important. Es tracta de normalitzar la situació, ja que som la 
única universitat que no té un reglament, encara que complim amb el  
protocol que tenim. Els informes de la Comissió d’Estatuts i dels serveis 
jurídics són favorables i s’han incorporat tots els suggeriments. A banda, 
proposa la modificació de l’art. 14, que obeeix a suggeriments dels degans 
i deganes, consistent en eliminar la paraula “preferentment” del segon 
paràgraf i eliminar la segona part del segon paràgraf. 
 
Finalment agraeix la col·laboració de la vicerectora d’Investigació i Política 
Científica i el seu equip, dels membres de la Comissió d’Investigació, de 
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Rafael Garcia i de Dolores Blanco. Demana el suport dels membres a aquest 
reglament.  
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
El degà de la Facultat d’Infermeria i Podologia dóna les gràcies, en nom 
dels degans i deganes, per la modificació de l’article 14. 
 
El president de la Junta de PDI manifesta el seu agraïment per quedar 
resolt aquest assumpte, sobre el que, repetidament, s’havia incidit.  
 
Per assentiment dels membres del consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 267/2017. “Aprovar el Reglament per a la creació 
i funcionament de les càtedres de la Universitat de 
València, que s’adjunta com a annex.” Annex XXVII. 

 
Punt 15. Aprovació, si escau, de contracte 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. Indica que es tracta d’un software d’ajuda per a la decisió en la 
selecció i avaluació de tecnologies en el disseny de plantes de tractament 
d’aigües residuals. 
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Per assentiment dels membres del consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 268/2017.  
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 
“NOVEDAR – EDSS: sistema de ayuda a la decisión”, i 
de la qual és cotitular la Universitat de València en un 
14%, no és necessària per a la defensa o millor 
protecció de l'interès 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 XXVIII. 
 

Punt 16. Aprovació, si escau, de contractes de llicència de patent.  
 
La vicerectora d’Investigació i Política Científica presenta l’assumpte i fa 
referència a la documentació que hi ha en l’Aula Virtual de la Universitat de 
València. Es tracta de dues invencions, una, d’aplicació en les àrees 
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d’agroalimentació, mediambient i seguretat alimentària i, l’altra, per a 
extraure informació 3D d’imatges radioagràfiques. 
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Per assentiment dels membres del consell, es prenen els acords següents: 
 

ACGUV 269/2017.  
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 la Patent d’invenció P201230098 amb títol 
“Haptenos, conjugados y anticuerpos para el fungicida 
pirimetanil”, sol·licitada el 25 de gener de 2012 a 
l’Oficina Espanyola de Patents, i de la qual és cotitular 
la Universitat de València en un 50%, no és necessària 
per a la defensa o millor protecció de l'interès públic. 
 

2. Aprovar la llicència d’explotació de la patent de la 
invenció esmentada en el punt anterior, d'acord amb el 
contracte que s'adjunta com a annex.” Annex XXIX.  

 
ACGUV 270/2017.  
“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 la Patent d’invenció P201530432 amb títol 
“Dispositivo para extraer información tridimensional de 
imágenes radiográficas de un objeto; procedimiento de 
calibración de dicho dispositivo; y procedimiento para 
generar dichas imágenes radiográficas”, sol·licitada el 
31 de març de 2015 a l’Oficina Espanyola de Patents, i 
de la qual és cotitular la Universitat de València en un 
30%, no és necessària per a la defensa o millor 
protecció de l'interès públic. 

 
2. Aprovar la llicència d’explotació de la patent de la 

invenció esmentada en el punt anterior, d'acord amb el 
contracte que s'adjunta com a annex.” Annex XXX. 

  
Punt 17. Informe sobre la situació econòmica financera de la Universitat de 
València, a 30 de setembre de 2017. 
 
El gerent presenta l’informe que s’adjunta com a annex XXXI a aquesta 
acta. Indica que la situació econòmica i financera s’ha estabilitzat des del 
2016. Els tipus d’interès també s’han estabilitzat i han augmentat les 
despeses financeres provocades pels confirming, encara que es reclamaran 
a la Generalitat. El període de pagament als proveïdors s’ha estabilitzat a 
30 dies, cosa que és positiva.  
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Pel que fa al pressupost de 2017, tenim una operació d’endeutament per 
3,5 milions d’euros i respecte de la recepció de fons, s’estima una situació 
de “normalitat” que ajudarà a reduir les despeses financeres. 
Les perspectives, en vistes a cap d’any, són: rebre les mensualitats de 
novembre i desembre; fer front a les contracció de les obligacions 
adquirides front a tercers i, respecte del deute antic, s’ha rebut l’aportació 
del 2015 i del 2016, hi ha consignació pressupostària per al 2017 i 
s’inclourà l’anualitat de 2018 en les estimacions d’ingressos i rebrem els 
15 milions.  
 
Les circumstàncies que han afectat al pressupost de 2017 han estat les 
següents: la sentència ferma de l’Audiència Nacional corresponent a l’IVA  
del període 2004/2008 favorable a la Universitat de València (s’ha cobrat 
11, 3 milions d’euros); s’ha atès una inspecció d’IVA dels exercicis 2014 i 
2015, per valor de 3 milions aproximadament, que es reclamaran, via 
contenciós administratiu, però que minora la disponibilitat pressupostària i 
la sentència ferma del Tribunal Superior de Justícia a favor de la 
Universitat de València sobre la reclamació de despeses financeres pels 
endarreriments de les transferències del 2010 al 2013 de la Generalitat 
Valenciana. 
 
Pel que fa a la matrícula, com a conseqüència de la baixada del preu, s’ha 
produït una minoració de 1,5 milions d’euros, que serà suplementada per 
la Generalitat Valenciana, però no en aquest any, sinó en el proper.  
 
El pressupost d’ingressos té una execució del 70% i el de despeses, del 
40%. La subvenció corrent és la mateixa que la de l’any passat, pel que fa 
als ingressos. Respecte dels deutors, hi ha un augment de 53 milions que 
té un efecte comptable i el deute de la Conselleria de Sanitat augmenta 
respecte de l’any anterior. Indica que hi ha hagut una contenció de la 
despesa i que la previsió és que, abans de Nadal, s’aprove el pressupost. 
 
S’obre un torn d’intervencions. 
 
Francesc Marí indica que li consta que a la Taula General de la Funció 
Pública es va parlar d’un augment del pressupost de l’1 ó l’1,2% i d’afegir 
10 milions d’euros per a la carrera professional del PAS per part de la 
Generalitat Valenciana. Pregunta si s’ha contemplat la carrera professional 
dels interins. 
 
El degà de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació pregunta, què 
part de responsabilitat té la Generalitat Valenciana i què part té la 
Universitat de València en el tema de la carrera professional. 
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El gerent contesta que la Generalitat Valenciana té tota la responsabilitat. 
La Universitat de València únicament pot fer el que la Generalitat li 
autoritze i financie. Hi ha un acord del Govern Valencià del 2005 que diu 
que, retributivament, el personal de la Generalitat és igual al de la 
Universitat i, per tant, si s’haguera interposat un recurs, possiblement ho 
hauríem guanyat. La Universitat pot pressupostar, però no pot pagar 
sense autorització.  
 
A continuació, contesta Francesc Marí que és l’Estat el que fixa l’augment 
retributiu del personal públic.  
 
Respecte de la carrera professional, els 18 milions són per a totes les 
universitats, però cal una autorització per decret. Espera que aquest 
assumpte s’aclarisca abans del proper pressupost.  
 
Punt 18. Torn obert de paraules.  
 
Paula Sala demana la col·laboració dels degans i deganes en les eleccions 
properes d’estudiants.  
 
I com no hi ha més assumptes que tractar es clou la sessió, a les 11,45 
hores, de la qual cosa, com a secretària general, estenc aquesta acta.  
 
Vist i plau 
El rector 
 
 
 
 
Esteban Morcillo Sánchez. 
 


