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CONSELL DE GOVERN 
 
A la ciutat de València, el dia 19 de desembre 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. 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 
 
Degana Fac. Dret. Elena Olmos 
Ortega 
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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. C. Socials: Elena García 
Testal 
 
PDI Fac. Filosofia i C. Educació. 
Rosa María Bo Bonet 
 
PDI ETSE: José Manuel Claver 
Iborra 
 
PDI Fac. Psicologia: Pedro Rafael 
Gil Monte 
 
PDI Fac. Farmàcia: María José Ruiz 
Leal 
 
PDI Fac. Geografia i Història: 
Adrián Besó Ros 
 
PDI Fac. Economia: María José 
Marín Fernández 
 
PDI Fac. Ciències Socials: Mª 
Eugenia González Sanjuán. 
 

Personal investigador en formació: 
Patricia Llopis Nadal 
 
 
Estudiant Fac. Filologia, Traducció 
i Comunicació: Samuel Fenollosa 
Aguilar 
 
PAS Fac. Medicina i Odontologia: 
Francisco Rafael Marí Grafiá 
 
PAS Fac. Economia: Pilar Catalán 
Cercós. 
 
PAS Servei Informàtica: Gabriel 
Aparicio i Pla.  
 
PAS CADE: Carlos Javier López 
Benedi 
 
Representant Consell Social: 
Lourdes Soriano Cabanes 
 
(sense vot): 
 
Degana Fac. Geografia i Història: 
Ester Alba Pagán 
 
Degà Fac. Ciències de l’Activitat 
Física i Esport: Vicente Añó Sanz 
 
Degà Fac. Fisioteràpia: Antonio 
Alberola Aguilar 
 
Degà Fac. Magisteri: Manuel 
Monfort Pañego 
 
Degana Fac. Física: Soledad 
Gandia Franco 
 
Degà Fac. Ciències Matemàtiques: 
Juan Luis Monterde García-
Pozuelo  
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Degà Fac. Ciències Biològiques: 
Javier Lluch Tarazona 
 
President Junta PDI: Amat 
Sánchez Velasco  
 
President Junta PAS:  Pedro 
Cabrera Juan 
 

Coordinadora AGE: Paula Sala 
Ivars 
 
Convidats: 
President de la Junta Electoral: 
Carlos Luis Alfonso Mellado 
 
Vicegerent de Recursos Humans i 
Organització administrativa: José 
Ramírez Martínez 

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

 
per a tractar els punts del següent: 
 

ORDRE DEL DIA: 
 

1. Aprovació, si escau, de l’acta del Consell de Govern de 31 d’octubre 
de 2017. 

2. Informe del rector. 
3. Convocatòria d’eleccions a rector o rectora de la Universitat de 

València.  
4. Aprovació, si escau, de pressupost per a la campanya electoral de 

rector o rectora de la Universitat de València.  
5. Aprovació, si escau, de la Relació de Llocs de Treball de PDI de la 

Universitat de València.  
6. Aprovació, si escau, de la proposta de distribució de la taxa de 

reposició d’efectius 2018 i oferta pública d’ocupació 2018. 
7. Concessió, si escau, de venia docendi a professorat. 
8. Aprovació, si escau, de la proposta de renovació de membres de la 

Comissió de Reclamacions.  
8bis. Aprovació, si escau, de Criteris per al desenvolupament de la 

carrera docent del PDI de la Universitat de València, aplicables per al 
curs 2018/2019. 

9. Aprovació, si escau, de proposta de premis extraordinaris d’estudis 
de grau. 

10. Aprovació, si escau, de l’oferta de títols propis de postgrau 
per al curs acadèmic 2018/2019. 

11. Modificació, si escau, de convocatòria i barem de concessió de 
premis extraordinaris de doctorat 2017/2018. 

12. Autorització, si escau, per a la signatura de convenis de 
col·laboració. 

13. Adhesió, si escau, a l’ELEN (European Language Equality 
Network). 
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14. Aprovació, si escau, de reglament de règim intern de centres i 
departaments. 

15. Aprovació, si escau, del projecte de pressupost de la 
Universitat de València, 2018. 

16. Aprovació, si escau, del projecte de reglament d’execució 
pressupostària de la Universitat de València, 2018. 

17. Aprovació, si escau, de cessió patrimonial de béns mobles i 
immobles a favor de la Fundació General de la Universitat de 
València.  

18. Aprovació, si escau, del reglament de règim intern de la 
Comissió d’Extensió Universitària.  

19. Aprovació, si escau, de procediment progressiu dins del 
sistema de carrera professional 

20. Aprovació, si escau, de l’addenda al calendari general de la 
Universitat de València per a l’any 2018. 

21. Modificació, si escau, de la Normativa sobre formació i 
funcionament de les borses de treball de les diferents escales i 
categories professionals de PAS. 

22. Torn obert de paraules.  
 

------------ 
 
Excusa la seua assistència: 
. PAS Servei Informàtica: Fuensanta Doménech Roda 
 
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 31 
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.  
 
La directora de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria presenta una 
modificació en el punt 3 de l’ordre del dia. 
 
Per assentiment dels membres del consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 271/2017. “Aprovar l’acta de la sessió del consell 
de govern de 31 d’octubre de 2017 amb la modificació 
següent: 
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. A la pàg 11, el 2n paràgraf es redacta així: “ La directora 
de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria recorda l’acord 
de la comissió de Professorat respecte als màsters 
habilitants.” 

 
Punt 2. Informe del rector. 
 
El rector cedeix la paraula al president de la Junta Electoral perquè informe 
sobre el resultat de les eleccions a Claustre del 21 de desembre de 2017. 
 
El president de la Junta Electoral presenta l’informe que s’adjunta com a 
annex I a aquesta acta. Indica que el nivell d’incidències ha sigut mínim. Hi 
ha hagut alguns problemes informàtics en les candidatures d’estudiants, 
una queixa dels estudiants més allunyats dels centres de votació, que 
s’haurà de solucionar i algunes incorreccions lleus per ús inadequat de 
propaganda. En el col·lectiu del PIF hi ha hagut alguns vots nuls. Per tant, 
ha sigut un procés prou pacífic. 
 
S’han quedat 16 llocs sense cobrir en el Claustre, dels quals dos 
corresponen a personal assistencial, deu a personal amb vinculació no 
permanent i la resta al PAS. Pel que fa a la composició entre homes i 
dones, el percentatge ha millorat respecte de la darrera participació global, 
però no s’ha arribat a la paritat. 
 
Respecte a la participació per estaments: un 58,65% correspon al PDI, un 
1’69% al personal assistencial, un 18’31% al PIF, un 12’13% als 
estudiants i un 40’96% al PAS. 
 
Les candidatures d’estudiants més votades han sigut: BEA, SAO i 
Contracorrent. 
 
Finalment, indica que totes les dades es poden consultar al web de la 
Junta Electoral.  
 
El rector aprofita l’ocasió per felicitar-li pel seu nomenament com a 
president del Consell Econòmic i Social del Consell de la Generalitat 
Valenciana.  
 
A continuació comunica el condol dels membres del consell, pel traspàs 
dels membres de la comunitat universitària següents: 
 
. Dr. Vicente Such Belenguer, professor jubilat del departament de Física 
Aplicada. 
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. Dr. José Miguel Bolta Alandete, professor jubilat del departament de 
Física Atòmica, Molecular i Nuclear. 
. Sr. Carles Santos, artista i medalla de la Universitat de València.  
 
En l’apartat de felicitacions, felicita:  
 
. La Sra. Paola Ferrario, investigadora de l’IFIC, per ser premiada amb una 
Starting Grant. 
 
. La Sra. Amparo Llópez i Sra. Amparo Dols, integrants de l’equip de pàdel, 
per ser guanyadores en la Fase Nacional de València del Campionat 
d’Espanya de Pàdel Empreses Expansió. 
 
. El Dr. Rafael Carmena professor premiat per la seua trajectòria 
professional per la Fundació del Col·legi Oficial de Mèdics de València. 
 
. El Sr. Xavier Durán, químic i divulgador científic, per guanyar amb la seua 
obra “L’imperi de les dades. El big data, la privacitat i la societat de futur”, 
el vint-i-tresè Premi Europeu de Divulgació Científica Estudi General, dotat 
amb 12.000 euros per la Universitat de València i lliurat als Premis 
Literaris Ciutat d’Alzira, per la vicerectora Mª Vicenta Mestre. 
 
. El Dr. Josep Ballester, catedràtic del departament de Didàctica de la 
Llengua i la Literatura, per obtenir el dotzè Premi de Poesia Ibn Jafadja, 
amb l’obra “A la intempèrie”. 
 
. El centre Big History de la Universitat de València, situat a la localitat 
d’Ares de l’Om, per haver sigut seleccionat com a cas d’èxit, en el Congrés 
Internacional Alcaldes & Innovació, celebrat a Segovia els dies 9 i 10 de 
novembre. Aquest centre mediambiental compta amb la participació d’una 
trentena de professors i professores de diverses matèries i realitza 
actuacions relacionades amb l’astronomia, la botànica, la paleontologia, 
l’arqueologia, la història, l’antropologia i l’energia. 
 
. El Dr. Javier Plaza Penades, catedràtic del departament de Dret Civil, per 
formar part del Comitè de Savis creat per la  Secretaria d’Estat per a la 
Societat de la Informació i l’Agenda Digital, per a abordar les implicacions 
socials, jurídiques i ètiques de la utilització de la intel·ligència artificial i el 
Big Data a les nostres empreses, administracions i la societat en general.  
 
. La Dra. María Conca, professora honorària, per rebre el Miquelet d’Honor 
2017, que concedeix anualment la Societat Coral El Micalet. Aquest premis 
compleixen enguany el seu trenta aniversari. 
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. El Dr. Juan Oleza Simó, professor emèrit, per rebre el doctorat Honoris 
Causa de la Universitat Nacional de la Plata (Argentina). 
 
. El Dr. José Javier Navarro Pérez de la Facultat de Ciències Socials, que 
encapçala l’equip d’investigació interdisciplinar de la UV, investigador de 
l’Idl-Grup GeSinn, per desenvolupar una aplicació informàtica que redueix 
comportaments sexistes i actituds de violència de gènere en adolescents, 
relació de parella saludables, igualitàries i respectuoses. 
 
. La Sra. Mariam Tórtola Baixauli, investigadora de l’IFIC (UV-CSIC), per 
obtenir un dels cinc premis de recerca l’Oréal-Unesco “For Women in 
Science” en Ciències Físiques d’enguany, dotat amb 15.000 euros, que 
consisteix a l’estudi de les subtils diferències entre matèria i antimatèria, 
mitjançant les oscil·lacions de neutrins vistes per l’experiment DUNE, als 
Estats Units en el qual participa l’IFIC. 
 
. El Sr. Mario Reig López, estudiant de doctorat de l’IFIC (UV-CSIC), per ser 
guanyador del setzè Certamen Universitari Arquimedes 2017, en l’àrea de 
Ciències Experimentals, Exactes i Ambientals. 
 
. L’Institut Confuci de la Universitat de València, per celebrar el seu desè 
aniversari de presència cultural ininterrompuda a la Comunitat Valenciana, 
amb un intens programa d’activitats i exhibicions culturals sobre el lema: 
Celebrem deu anys, deu fites. Afegeix que hi ha 525 Instituts Confuci, dels 
quals vint han guanyat el premi als millors i estem entre ells. 
 
. El Sr. Roberto García Roa, investigador d’etologia de l’Institut Cavanilles 
de Biodiversitat i Biologia Evolutiva, per haver estat guardonat en el 
concurs de fotografia que promou la British Ecological Society, obra 
premiada en la categoria Up close and personal, que mostra el moviment 
exacte en què un rèptil autòcton de Costa Rica canvia de pell. 
 
. Sr. José Vicente Riera López, del grup ARTEC de l’IRTIC per haver sigut 
premiat en un concurs d’idees, organitzat per Las Naves (entitat de 
l’Ajuntament de València, projecte que pretén desenvolupar un sistema 
que permetrà als cecs, captar el mapa del seu entorn mitjançant sons.  
 
. El Dr. Carlos Luis Alfonso Mellado, catedràtic del departament de Dret del 
Treball i la Seguretat Social, pel seu nomenament com a president i a la 
Dra. Angeles Cuenca García, com a secretària general del Comité Economic 
i Social del Consell de la Generalitat Valenciana.  
 
En l’apartat de les publicacions, felicita: 
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. Membres de l’Observatori Astronòmic de la Universitat de València, 
catedràtic Dr. Vicente J. Martínez i el Sr. Fernando J. Ballesteros, 
juntament amb el Sr. Silvestre Paredes, de la Universitat Politècnica de 
Cartagena, pel seu llibre “Fractales y Cos. La aventura de la complejidad” 
recentment publicat amb el que van ser distingits l’any 2016 amb el premi 
Prismas, en la categoria de millor tex inèdit.  
 
. El Dr. Manuel Pérez Saldanya i el Dr. Rafael Roca Ricart, professors del 
departament de Filologia Catalana, per la seua coordinació en el llibre de 
les actes del dissetè Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura 
Catalanes, celebrat el 2015, coeditat per l’Associació Internacional de 
Llengua i Literatura Catalanes (AILLC) i per l’Institut d’Estudis Catalans 
(IEC). 
 
S’han signat els convenis següents: 
. Amb l’Ajuntament de València, per a la realització d’accions conjuntes 
d’acostament entre les societats valencianes i xineses. 
. Amb la Generalitat Valenciana, mitjançant la Conselleria de Transparència, 
Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, per a la realització del 
projecte “Cooperació universitària al desenvolupament 2017 –UV”. 
. Amb l’Associació Valenciana de la Llengua, un conveni marc per a la 
col·laboració cultural, educativa i científica en activitats relacionades amb 
a promoció del valencià. 
 
En l’apartat d’actes i reunions, s’han produït les següents: 
. Inauguració del congrés sobre SKA (el major radiotelescopi del món que 
obrirà noves possibilitats a l’estudi de l’Univers) al Saló d’Actes del PCUV, 
organitzat per l’IFIC. El congrés va ser inaugurat per la secretària d’Estat, 
Sra. Carmen Vela, el president del CSIC, Sr. Emilio Lora Tamayo, el director 
general del SKA, Sr. Philip J. Diamond, el coordinador de la RIA, el 
catedràtic Dr. Vicente Martínez, i el director de l’IFIC, Dr. Juan José 
Hernández Rey. 
. Inauguració del congrés internacional “Ètica i Democràcia” amb asistència 
del rector de la UJI (organitzat per la catedràtica Adela Cortina) 
. Inauguració conjunta amb el Conseller d’Educació, Investigació, cultura i 
Esport, de l’Exposició “Material de Somnis. Trenta anys de la Filmoteca 
(1987-2017)”, al Centre Cultural La Nau.  
. Visita de la vicepresidenta i consellera d’Igualtat i Polítiques Inclusives de 
la Generalitat Valenciana, Sra. Mónica Oltra a la Unitat per a la Integració 
de persones amb discapacitat, acompanyat de la vicerectora Mª Vicenta 
Mestre, la vicedegana de la Facultat de Psicologia i el Gerent de la 
Fundació General de la Universitat de València.  
. Acte solemne de lliurament de doctor honoris causa de l’astrofísica Dra. 
Jocelyn Bell. 



 
 
Universitat de València. CONSELL DE GOVERN 19 DE DESEMBRE DE 2017. 
 

-9- 

. Clausura conjunta amb el president de la Generalitat Valenciana, del 
congrés “L’autogovern del poble valencià: passat, present i futur”, 
organitzat per la Càtedra de Dret Foral de la Universitat de València i la 
Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i 
Cooperació, mitjançant la Direcció General de Responsabilitat Social i 
Foment de l’Autogovern, a la Sala Gregori Maians de la biblioteca de 
Ciències Socials. 
. Lliurament de diplomes de la setzena promoció de la Nau Gran, itinerari 
entre 2014 i 2017 i alumnes que van finalitzar el cinquè curs, al maig de 
2017 i van recollir els seus títols d’especialització. Es lliuraren 236 
diplomes. L’acte el va presidir el rector de la UV i la padrina d’aquesta 
promoció, la vicepresidenta i consellera d’Igualtat i Polítiques Inclusives de 
la Generalitat Valenciana, Mónica Oltra.  
. Assistència a l’acte de descobriment del quadre del catedràtic Dr. Vicent 
Soler Marco, a la Facultat d’Economia.  
. Inauguració de la reunió nacional sobre “Carotenoides en 
Microorganismos, Plantas, Alimentación y Salud” a l’ADEIT. 
. Inauguració de la presentació de la Càtedra d’Economia Feminista amb 
assistència del conseller Sr. Rafael Climent i la vicepresidenta de la 
Generalitat Valenciana, la Sra. Mónica Oltra, al Paranimf. 
. Inauguració del quinzè congrés de la Societat Espanyola de Cirurgia Bucal 
(SECIB), del segon congrés del SECIB jove,  del quart congrés de 
l’Associació Valenciana de Cirurgia Bucal (AVCIB) i del quinzè congrés de la 
Societat Espanyola de Làser i Fototeràpia en Odontologia (SELO), al Palau 
de Congressos de València.  
. Presentació del llibre de Carmen Amoraga, a l’Ateneu Mercantil. 
. Concentracions de cinc minuts de silenci per les víctimes de la violència 
de gènere als tres campus de la Universitat de València. La consigna 
d’enguany era anar de negre i portar un llaç morat a les portes del 
Rectorat en el Campus de Blasco Ibañez, la Facultat d’Economia en el 
Campus dels Tarongers i davant la cafeteria del Campus de Burjassot. 
. Inauguració del congrés internacional “Diàleg Rus-Espanyol 2017. La 
col·laboració en els camps de l’educació, la ciència i la cultura”, amb 
assistència del secretari general d’universitats, Sr. Jorge Sainz i la 
directora d’Universitats, Sra. Josefina Bueno, al Saló d’Actes d’aquest 
edifici. 
. Inauguració de l’exposició “Mestres i Escoles. 150 anys dels estudis de 
Magisteri”, al Centre Cultural de La Nau. 
. Acte de lliurament de la medalla de la Universitat de València a la pintora 
Sra. Antonia Mir, al Paranimf. 
. Reunió en Presidència de la Generalitat Valenciana, per a tractar el tema 
del congrés amb motiu del sis-cents aniversari de la Generalitat Valenciana 
a l’any 2018, acompanyat del professor Dr. Antoni Furió. 
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El rector cedeix la paraula el vicerector de Cultura i Igualtat perquè informe 
sobre la concessió de la medalla al projecte cultural La Nau.  
 
El vicerector de Cultura i Igualtat informa que l’Acadèmia de Belles Arts de 
San Carlos ens ha concedit la medalla al mèrit de les Belles Arts, 
corresponent a l’any 2017, que és extensible a tota la Universitat, per la 
riquesa de professorat i del seu personal. Transmet l’enhorabona a través 
del Consell de Govern a tota la Universitat de València.  
 
D’altra part, informa que s’estan produint problemes d’assetjament a 
persones o estudiants amb situacions excepcionals i que la Universitat està 
treballant pel compromís amb la llei i la seguretat de les persones de la 
Universitat de València. També es podrà col·laborar i presentar un 
protocol per aquestes situacions. La Unitat d’Igualtat està abordant 
aquests casos. 
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
El president de la Junta de PAS llegeix un escrit sobre la carrera 
professional del PAS, que s’adjunta com a annex II a aquesta acta i 
agraeix el rector i el seu equip el treball desenvolupat en aquests anys i la 
paciència demostrada davant les seues peticions.  
 
El rector agraeix la seua intervenció i indica que hi ha pendent una reunió i 
una Junta de PAS per a tractar aquest assumpte. 
 
Punt 3. Convocatòria d’eleccions a rector o rectora de la Universitat de 
València.  
 
La secretària general presenta l’assumpte i fa referència a l’art. 96 dels 
Estatuts, així com  a l’art. 20.2 del reglament electoral. Es proposa 
convocar les eleccions a rector o rectora per al dia 22 de febrer en 
primera volta, i si escau, el 6 de març per a la segona volta. Anuncia que la 
Junta Electoral haurà d’aprovar un calendari per a aquest procés. 
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Per assentiment dels membres del consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 272/2017. “Convocar les eleccions de rector o 
rectora de la Universitat de València per al dia 22 de 
febrer de 2018, en primera volta i, si escau, per al dia 6 de 
març de 2018, en segona volta.” 
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Punt 4. Aprovació, si escau, de pressupost per a la campanya electoral de 
rector o rectora de la Universitat de València.  
 
El gerent presenta l’assumpte. Indica que als pressuposts del proper any 
es contempla la quantitat de 22.000 euros, dels quals 6.000 euros son 
per a les eleccions sindicals i 16.000 per a les eleccions a rector o rectora.  
 
S’obre un torn d’intervencions. 
 
El degà de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació pregunta si 
aquesta quantitat depèn del nombre de candidats que es presenten. 
 
El rector planteja la possibilitat d’una ampliació de pressupost, cas que hi 
haguera molts candidats.  
 
El gerent afegeix que amb aquesta quantitat, si es presentaren quatre 
candidats, eixirien a 4000 euros/candidat. Com que la campanya pot durar 
un mes, es podria estudiar la possibilitat de pujar la quantitat per a cada 
candidatura, fins a cinc o sis mil euros per candidat. 
 
El rector indica que, una vegada finalitzés el termini de presentació de 
candidatures, es farà una reunió amb Gerència i la Junta Electoral per a 
tractar les qüestions pràctiques que es puguen derivar de les eleccions i 
satisfer les necessitats que es produesquen, com per exemple, la reserva 
d’espais. 
 
Per assentiment dels membres del consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 273/2017. “Aprovar una assignació 
pressupostària de 16.000 euros per a les despeses 
derivades de la campanya electoral de rector o rectora de 
la Universitat de València. ” 

 
Punt 5. Aprovació, si escau, de la Relació de Llocs de Treball de 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. Aquesta RLT inclou les modificacions 
que s’han fet al llarg del 2017, degudes bàsicament als concursos de 
places que hi han tingut lloc. Compta amb l’acord unànime de la Mesa 
Negociadora i de la Comissió de Professorat. Demana la seua aprovació.  
 
El rector reitera l’agraïment institucional al Servei de Recursos Humans PDI 
pel treball que ha desenvolupat enguany.  
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S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Per assentiment dels membres del consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 274/2017. “Aprovar la relació de llocs de treball 
del personal docent i investigador de la Universitat de 
València,  que s’adjunta com a annex”. Annex III. 

 
Punt 6. Aprovació, si escau, de la proposta de distribució de la taxa de 
reposició d’efectius 2018 i oferta pública d’ocupació de 2018. 
 
La vicerectora d’Ordenació Acadèmica, Professorat i Sostenibilitat 
presenta l’assumpte i fa referència a la documentació que hi ha en l’Aula 
Virtual de la Universitat de València. Manifesta el seu agraïment pels 
processos que s’han celebrat, coordinats pel Vicerectorat però executats 
pels departaments, presidents de les comissions i el Servei de Recursos 
Humans PDI que han treballat amb agilitat i han fet possible aquesta 
proposta.  
 
A continuació, fa referència a l’acord del consell de govern de juny de 
2017, pel que es va aprovar l’oferta pública, que justifica la proposta 
d’avui. A partir d’eixa data s’han fet reunions de treball i de la comissió de 
Professorat i també fa referència a l’acord sobre la taxa de reposició 
d’efectius(206 places). 
 
Aquesta proposta millora els acords de 2017. De les 206 places, cal  
reservar el 15% de les places vacants per a personal investigador doctor 
que haja finalitzat el programa Ramon i Cajal i que haja obtingut el 
certificat I3. 
 
 La resta de places a distribuir són 175. L’oferta inclou 25 places 
corresponents a TU i 71 places a professorat contractat doctor (s’afegeix 
una plaça més). Considera que la nostra prioritat ha de ser el professorat 
ajudant doctor que finalitza el seu contracte a partir d’abril o maig i que hi 
haja agilitat perquè, en quant es publique l’Oferta Pública d’Ocupació, 
puguen estabilitzar-se en la figura que estiguen acreditats.  
 
També s’inclouran les places següents: 44  places de TU, per a professorat 
contractat doctor, acreditat a TU; 115 càtedres per a afavorir la promoció 
de professorat titular acreditat a CU; 7 places de TU per a professorat 
associat, amb més de dos anys d’antiguitat, acreditat a TU, tal com consta 
en la nostra normativa d’estabilització de professorat associat; 10 places 
de TU i 10 places de contractat doctor per a afavorir l’estabilitat del 
professorat ajudant doctor que acabe el seu contracte a 30 de setembre 
de 2018. Així com, 8 places de TU per a atendre necessitats estructurals 



 
 
Universitat de València. CONSELL DE GOVERN 19 DE DESEMBRE DE 2017. 
 

-13- 

de plantilla quant l’any passat es destinaren dues places. A més hi ha una 
clàusula de salvaguarda, d’acord amb els acords de Mesa Negociadora i 
Comissió de Professorat que s’adjunta com a annex IV a aquesta acta.   
 
Finalment, indica que el sacrifici que l’any passat es va demanar al 
professorat interí culmina amb aquesta oferta de places que permet 
l’estabilització de tot el professorat interí, la promoció dels ajudants 
doctors que finalitzen contracte fins setembre, sense passar a la situació 
d’interins, la promoció dels contractats doctors acreditats a TU i 115 CU 
per a la promoció dels TU acreditats. Insisteix, de nou, en manifestar 
l’agraïment per com s’ha fet tot el procés d’elaboració de la proposta.  
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
El president de la Junta de PDI indica que és una oferta espectacular, si se 
compara amb la d’anys anteriors. L’oferta de fa dos anys era arriscada i 
complicada i suposava un esforç col·lectiu i de confiança, però sense ella 
no tindríem aquesta. Opina que és una qüestió de felicitació col·lectiva. 
Darrere d’aquesta proposta hi ha molt de treball, reunions i desacords. 
Transmet la seua felicitació per tot el procés.  
 
Pedro Gil afegeix que en altres universitats no s’han ofertat tantes places 
com en la nostra. 
 
La vicerectora d’Ordenació Acadèmica, Professorat i Sostenibilitat es 
ratifica en que ha sigut un treball de tots i de totes, que s’ha complit amb 
el calendari previst i, pot ser que, al 2019, la interinitat no calga. Vol 
transmetre tranquil·litat a tot el col·lectiu de professorat més jove, ja 
que, si continuem amb el procés no hauran de passar per la interinitat. 
Agraeix l’esforç de totes les persones que han fet possible aquest procés. 
 
Se sotmet a votació la proposta. La votació es fa a mà alçada i per 
unanimitat (37 vots a favor), es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 275/2017. “Aprovar la distribució de la taxa de 
reposició d’efectius i l’oferta pública d’ocupació, 
corresponents al 2018, que s’adjunten com a annex.” 
Annex V. 

 
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 
Virtual de la Universitat de València.  
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S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Per assentiment dels membres del consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 276/2017. “Concedir venia docendi al professorat 
que tot seguit s’esmenta, per a impartir docència en els 
centres adscrits Edem Escola d’Empresaris i La Florida 
Escola Universitària, en las assignatures següents: 
 

Centre Professorat Assignagura 
EDEM Escola 
d’Empresaris 

Ferrer Serra, Félix Anàlisi d’Estats 
Financers 

EDEM Escola 
d’Empresaris 

Sánchez Coll, Felipe Matemàtica Financera 

EDEM Escola 
d’Empresaris 

De Vicente López, 
Javier 

Creativitat i Innovació 

EDEM Escola 
d’Empresaris 

Sanz Cazorla, 
Alberto 

Estadística Bàsica 

La Florida Escola 
Universitària 

Varona Alabern, 
Mercedes 

. Direcció Estratègica 
de RRHH 
. Fonaments Direcció 
Empresa 

La Florida Escola 
Universitària 

Corma Canós, 
Francisco 

. Innovació 
Empresarial 
. Pràctiques i Treball 
fi màster 

La Florida Escola 
Universitària 

Andrés Soto, Lorena Dificultats, Adquisició 
i Intervenció 
Llenguatge Oral 

La Florida Escola 
Universitària 

Agustí López, Ana 
Isabel 

Dificultats Llenguatge 
Oral i escrit i 
transtorns 

La Florida Escola 
Universitària 

Vidal Prades, Emma 
Dunia 

Didàctica de les 
Ciències Socials de 
l’Educació Infantil” 

 
Punt 8. Aprovació, si escau, de la proposta de renovació de membres de la 
Comissió de Reclamacions. 
 
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 aquesta comissió es 
renova per meitats, cada dos anys i és el Claustre qui ho aprova, a 
proposta del consell de govern. Proposa les catedràtiques i catedràtic 
següents: Mª Adela Serra Rodríguez, Concha López Gines i Enric Valor i 
Micó, i agraeix a Juan Ascaso Gimilio, M. Elena Olmos Ortega y Germán de 
Valcárcel i Gonzalvo la seua participació en la Comissió. 
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S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Se sotmet a votació secreta la proposta, amb el resultat següent: 
. Enric Valor i Micó: 38 vots a favor, 1 vot en blanc. 
. M.Adela Serra Rodríguez: 37 vots a favor, 2 vots en blanc. 
. Concha López Ginés: 39 vots a favor, cap en blanc. 
 
Per tant, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 277/2017. “Proposar al Claustre, en compliment 
de l’art. 166.2  dels Estatuts i de l’art. 12 del Reglament de 
selecció de PDI de la Universitat de València, l’elecció del 
catedràtic i les catedràtiques següents, perquè es 
produesca la renovació parcial de membres de la Comissió 
de Reclamacions: 
 
. Concha López Ginés. Dept. Patologia. 
. M. Adela Serra Rodríguez. Dept. Dret Civil.  
. Enric Valor i Micó. Dept. Física de la Terra i 
Termodinàmica.” 

 
Punt 8 bis. Aprovació, si escau, de Criteris per al desenvolupament de la 
carrera docent del PDI de la Universitat de València, aplicables al curs 
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. Remarca les novetats de la proposta i 
demana la seua aprovació.  
 
S’obre un torn d’intervencions 
 
El degà de la Facultat de Química agraeix la vicerectora i el Servei de 
Recursos Humans PDI la diligència en resoldre els problemes que la 
Facultat ha plantejat. 
 
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 278/2017. “Aprovar els criteris per al 
desenvolupament de la carrera docent del personal docent 
i investigador de la Universitat de València, aplicables per 
al curs 2018/2019, que s’adjunten com a annex.” Annex 
VI. 
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Punt 9. Aprovació, si escau, de proposta de premis extraordinaris d’estudis 
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. Afegeix que s’ha complit el calendari de gestió i les propostes 
han estat informades per totes els juntes de centre, tret de la Facultat 
d’Infermeria i Podologia, que es reuneix el dia 22 de desembre. Demana la 
seua aprovació.  
 
A més a més, informa que a partir d’aquest curs, l’obtenció dels premis 
extraordinaris de grau i de màster comporta l’exempció de la taxa de 
dipòsit del títol. Per tant, no hauran de pagar aquestes taxes i, cas 
d’haver-ho fet, se’ls haurà de tornar.  
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Per assentiment dels membres del consell, es prenen els acords següents: 
 

ACGUV 279/2017. “Concedir premi extraordinari de grau 
en les titulacions adscrites a l’Escola Tècnica Superior 
d’Enginyeria, corresponents al curs acadèmic 2016/2017, 
als estudiants següents: 
 

Titulació Nom i Cognom 
Enginyeria Telemàtica Mykola Harvat 
Enginyeria Informàtica Julio García Enriquez 
Enginyeria Multimèdia Clara Peñalva Carbonell 
Enginyeria Química Helena Poy Andreu 
Enginyeria Electrònica 
Industrial  

Enrique García Vidal 

Enginyeria Electrònica de 
Telecomunicació 

Miguel Ángel Gambin 
Bustamante” 

 
ACGUV 280/2017. “Concedir premi extraordinari de grau 
en Ciències de l’Activitat Física i Esport, corresponents al 
curs acadèmic 2016/2017, als estudiants i l’estudianta 
següents: 
 
. Eva Tamayo Torres 
. Juan Faus Bosca 
. Miguel Sánchez Santacreu” 

 
ACGUV 281/2017. “Concedir premi extraordinari de grau 
en les titulacions adscrites a la Facultat de Ciències 
Biològiques, corresponents al curs acadèmic 2016/2017, als 
estudiants següents: 
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Titulació Nom i Cognoms 
Biologia . Carlos Valiente Mullor 

. Sonia Ruiz Alegre 

. María Sáez García 
Biotecnologia . Esther Molina Menor 

. Paz Boix Montesinos 
Ciències Ambientals . David Salesa Duro 
Bioquímica i Ciències 
Bioomèdiques 

. Sergi Beneyto Calabuig”. 

 
ACGUV 282/2017. “Concedir premi extraordinari de grau 
en Ciències Matemàtiques, corresponents al curs 
acadèmic 2016/2017, als estudiants següents: 
. Rubén Sancho Portoles 
. José Manuel López Ballesteros”. 

 
ACGUV 283/2017. “Concedir premi extraordinari de grau 
en les titulacions adscrites a la Facultat de Ciències 
Socials, corresponents al curs acadèmic 2016/2017, als 
estudiants i estudiantes següents: 
 

Titulació Nom i Cognoms 
Relacions Laborals . Concepción Hervás Mayo 

. Emilio José Llorens Juan 

. Sheila Guerra Bartolomé 

. María Luisa Ruiz Blasco 
Sociologia . Marta Pérez Coll 

. David Morales Lázaro 
Treball Social . Laura Langa Morenilla 

. Lidia Heredia Sanchis 

. Lidia Martínez Monerris 

. María Dolores Acosta Maestre”. 
 
ACGUV 284/2017. “Concedir premi extraordinari de 
grau/llicenciatura en les titulacions adscrites a la Facultat 
de Dret, corresponents al curs acadèmic 2016/2017, als 
estudiants i estudiantes següents: 
 

Titulació Nom i Cognoms 
Grau en Dret . Pau Cuquerella Miralles 

. Bruno Benedito Pérez 

. Cristina Guerrero Fabra 

. Antonio Gonzalo Valles Sánchez 

. María González Marimón 

. Beatriz Morell Pinazo 

. Daniel Pozo Giménez 

. Begoña Oltra Ferrero Fayos 

. José David Moreno Huerta 

. Esperanza Cots Salvador 

. Ricardo Andreu Ibáñez 
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. Miguel Ballester Paricio 

. Gonzalo Muñoz Rodrigo 

. Lucía Villalba Valenzuela 
Grau en Criminologia . Daniel Pozo Giménez 

. José David Moreno Huerta 

. Irene Ribera Ferré  
Grau en Ciències Polítiques i de 
l’Administració Pública 

. Bruno Benedito Pérez 

. María González Marimón 

. Cristina Guerrero Fabra 
Llicenciatura en Dret .2001 . Carmen María Sánchez Masía 
Llicenciatura en 
Criminologia.2006 

Vacant 

Llicenciatura en Ciències 
Polítiques 2006 

. Javier Alejandro Olmos Lázaro” 

 
ACGUV 285/2017. “Concedir premi extraordinari de grau 
en les titulacions adscrites a la Facultat d’Economia, 
corresponents al curs acadèmic 2016/2017, als estudiants i 
estudiantes següents: 
 

Titulació Nom i Cognoms 
ADE . Esperanza Cots Salvador 

. Ana Serrano Cebriá 

. Lucía VillalbaValenzuela 

. Tamara Fita Belda 

. Alberto López Ibáñez 

. Celia Fructuoso Rodríguez 

. Martina Casamayor Velázquez 

. Juan Manuel Tellez Más 

. Félix Tirado Fabregat 
Negocis 
Internacionals/International 
Business 

. María  Begue Moratalla 

. Esther Baldo Andrés 

. Andrea Crespo Gómez 

. Ana Corral Ibáñez 
Economia . Alba Miñano Mañero 

. Silvia Francisca Dura Ramada 

. Pablo Elias Herráiz Martínez 
Turisme . Asela Soler Caballer 

. Silvia Arenas Gil 

. Manuel Rodríguez 
Finances i Comptabilitat . Jesús Romero Martí 

. Estefanía Mañas León” 
 

ACGUV 286/2017. “Concedir premi extraordinari de grau 
en les titulacions adscrites a la Facultat de Farmàcia, 
corresponents al curs acadèmic 2016/2017, als estudiants i 
estudiantes següents: 
 

Titulació Nom i Cognoms 
Farmàcia . Pablo Martí Rodrigo 
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. Tomás Palanques Pastor 

. Josep Edo Peñarrocha 

. Sergio Gutiérrez Palomo 
Ciència i Tecnologia dels 
Aliments 

. Rafael Torrijos Caparrós 

Nutrició Humana i Dietètica . Tomás Palanques Pastor 
. María Sánchis Guerola 
. Jordi Benetó Gilabert” 

 
ACGUV 287/2017. “Concedir premi extraordinari de grau 
en les titulacions adscrites a la Facultat de Filologia, 
Traducció i Comunicació, corresponents al curs acadèmic 
2016/2017, als estudiants i estudiantes següents: 
 

Titulació Nom i Cognoms 
Comunicació Audiovisual . David M. Coll Requeni 

. Bernardo Alcover Camacho 
Periodisme . Anabel Navarro Gómez 
Estudis Anglesos . Alma Peris Alonso 

. Helena Moros Gracia 

. Sara Lucía Hansson García 
Filologia Catalana . María Sáiz Raimundo 
Filologia Clàssica . Alejandro Jiménez Márquez 
Estudis Hispànics . Amparo Alemany Martínez 

. Cristina Cerdán Sáez 
Llengües Modernes i les seues 
Literatures 

. Helena Climent Rubiols 

. José Cerezo Navarro 
Traducció i Mediació 
Interlingüística 

. Inés Cambra Vidal 

. Julia Liébana Ramos” 
 

ACGUV 288/2017. “Concedir premi extraordinari de grau 
en les titulacions adscrites a la Facultat de Filosofia i 
Ciències de l’Educació, corresponents al curs acadèmic 
2016/2017, als estudiants i estudiantes següents: 
 

Titulació Nom i Cognoms 
Filosofia . Faida Loreto Vicedo 

Bethencourt 
. Francisco Javier Bilbao de las 
Heras 

Pedagogia . Rafael Monzó Casañ 
. Andrea Martínez Gómez 
. Irene Tomás Pardo 

Educació Social . Caterina Monfort Monfort 
. Celia Gómez Roger 
. Esperanza Meri Crespo” 

 
ACGUV 289/2017. “Concedir premi extraordinari de grau 
en les titulacions adscrites a la Facultat de Física, 
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corresponents al curs acadèmic 2016/2017, als estudiants 
següents: 
 

Titulació Nom i Cognoms 
Física . David Belles Agut 

. Gabriel Torregrosa Cortés 
Optometria i Ciències de la Visió . Cristian Talens Estarelles” 

 
 
ACGUV 290/2017. “Concedir premi extraordinari de grau 
en la titulació de Fisioteràpia, corresponents al curs 
acadèmic 2016/2017, als estudiants i les estudiantes 
següents: 
 
. Moisés Álvarez Vizcaíno 
. Andreu Ferrairo Ferrer 
. Juan Jesús Contelles Llorens 
. María García Manzanet” 
 
ACGUV 291/2017. “Concedir premi extraordinari de grau 
en les titulacions adscrites a la Facultat de Geografia i 
Història, corresponents al curs acadèmic 2016/2017, als 
estudiants següents: 
 

Titulació Nom i Cognoms 
Història . Luis Galán Campos 

. Miquel Faus Faus 

. Alejandro Barreda Beltrán 

. Christian Calatayud Montes 
Història de l’Art . Joaquín Barceló Orgiler 

. Raúl López Castelló 

. Óscar Palomares Navarro 
Informació i Documentació . Vicente Martínez Juan 
Geografia i Medi Ambient . Rafael Mesa Manzano” 
 

ACGUV 292/2017. “Concedir premi extraordinari de grau 
en les titulacions adscrites a la Facultat d’Infermeria i 
Podologia corresponents al curs acadèmic 2016/2017, a les 
estudiantes i l’estudiant següents: 
 

Titulació Nom i Cognoms 
Infermeria . Pilar García Sanz 

. Montserrat Mifsud Olmedo 

. Laura Palau Romera 

. David Boscá Aguilar 

. Gema Vergara Julio 
Podologia . María Luz Ruano Micó” 
 

ACGUV 293/2017. “Concedir premi extraordinari de grau 
en les titulacions adscrites a la Facultat de Magisteri 
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corresponents al curs acadèmic 2016/2017, a les 
estudiantes i estudiant següents: 
 

Titulació Nom i Cognoms 
Mestre d’Educació Primària . Joan Murgui Galvez 

. Paula Catalá Saíz 

. Claudia Giner Real 

. Diego Herraiz López 

. Sara Sorni Torrecilla 

. Isabel Fita Carretero 

. Alicia Saiz Izquierdo 

. María Ainhoa Pina Galdón 

. María Cuesta Vinuesa 
Mestre d’Educació Infantil . Eva María Alcaraz Santos 

. Ana Sancho Ferrer 

. Ana María García Martínez 

. Andrea Garzón  Poyatos 

. Yaiza Alfaro Casal 

. Micaela Julve Sanz” 
 
ACGUV 294/2017. “Concedir premi extraordinari de grau 
en les titulacions adscrites a la Facultat de Medicina i 
Odontologia corresponents al curs acadèmic 2016/2017, a 
les estudiantes i els estudiants següents: 
 

Titulació Nom i Cognoms 
Medicina . Francisco Javier Cabello Murgui 

. Nicolás Silvestre Torner 

. Mara González de Martos 
Monserrat 
. Joan Antón Oltra  
. Gonzalo Núñez Marín 
. Miguel Lorenzo Hernández 

Odontologia . Cecilia Fabiana Márquez 
. Verónica Odeh Olmeda” 

 
ACGUV 295/2017. “Concedir premi extraordinari de grau 
en les titulacions adscrites a la Facultat de Psicologia 
corresponents al curs acadèmic 2016/2017, a les 
estudiantes següents: 
 

Titulació Nom i Cognoms 
Psicologia . Rebeca Conesa Blázquez 

. Olga Ribera Asensi 

. Mª Cruz Martínez García 

. Sara Enrique Belda 

. Mireia Soriano Izquierdo 

. Mireia Faus Real 

. Laura Marzo García 
Logopedia . Carmen Corrales Quispirica 

. Mar-i-cel Fabregat García” 
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ACGUV 296/2017. “Concedir premi extraordinari de grau 
en Química corresponents al curs acadèmic 2016/2017, a 
l’estudianta  i els estudiants següents: 
 
. Jaume Rostoll Berenguer 
. Antonio Hernández Paredes 
. Silvia Rodríguez Nuévalos” 

 
ACGUV 297/2017. “Concedir premi extraordinari de grau 
en Infermeria de l’Escola Universitària d’Infermeria “La 
Fe”, corresponents al curs acadèmic 2016/2017, a les 
estudiantes següents: 
 
. Almudena Escribano Pérez 
. Mª Emma Fuertes Ugidos” 

 
ACGUV 298/2017. “Concedir premi extraordinari de grau 
en Infermeria de l’Escola Universitària d’Infermeria 
“Nuestra Sra. Sagrado Corazón” de Castelló , 
corresponents al curs acadèmic 2016/2017, a les 
estudiantes següents: 
 
. Carla Gimeno Escuder 
. Gema Lidón Pérez Selma” 
 
ACGUV 299/2017. “Concedir premi extraordinari de grau 
en les titulacions adscrites a Florida Universitària, 
corresponents al curs acadèmic 2016/2017, a les 
estudiantes següents: 
 

Titulació Nom i Cognoms 
Finances Vacant 
Mestre d’Educació Infantil . Aroa San Joaquin Deusa 

. Rosa Montero Carbonell 
Mestre d’Educació Primària . María Jesús Prosper Chirivella 
Turisme Vacant” 
	  

ACGUV 300/2017. “Concedir premi extraordinari de grau 
en la titulació d’ADE, adscrita al Centre EDEM Escola 
d’Empresaris, corresponents al curs acadèmic 2016/2017, 
a l’estudiant següent: 
 
. Rafael Real Garrido” 

 
Punt 10. Aprovació, si escau, de l’oferta de títols propis de postgrau per al 
curs acadèmic 2018/2019. 
 
El vicerector d’Estudis de Postgrau presenta l’assumpte i fa referencia a la 
documentació que hi ha en l’Aula Virtual de la Universitat de València. 
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Afegeix que es presenten 297 títols, dels quals tres tenen informe 
desfavorable, tretze estan condicionats i la resta estan informats 
favorablement per la Comissió d’Estudis de Postgrau. Anuncia que la 
normativa que hi ha haurà d’adequar-se a les necessitats actuals.  
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Per assentiment dels membres del consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 301/2017. “Aprovar l’oferta de títols propis de 
postgrau per al curs acadèmic 2018/2019, d’acord amb el 
certificat de la Comissió d’Estudis de Postgrau, que 
s’adjunta com a annex.” Annex VII. 

 
Punt 11. Modificació, si escau, de convocatòria i barem de concessió de 
premis extraordinaris de doctorat 2017/2018. 
 
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.  
 
El degà de la Facultat de Farmàcia planteja els seus dubtes respecte de 
l’annex II de la proposta que el vicerector li aclareix. 
 
Per assentiment dels membres del Consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 302/2017. “Aprovar la convocatòria i el barem de 
concessió de premis extraordinaris de doctorat, curs 
2017/2018, d’acord amb la resolució que s’adjunta com a 
annex.” Annex VIII. 

 
Punt 12. Autorització, si escau, per a la signatura de convenis de 
col·laboració.  
 
El vicerector de Cultura i Igualtat, la vicerectora d’Investigació i Política 
Científica, el vicerector d’Estudis de Postgrau, el vicerector 
d’Internacionalització i Cooperació i la secretària general 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.  
 
La secretària general retira el conveni marc amb el Ministeri de Defensa.  
 
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 303/2017. “Autoritzar la signatura del conveni 
marc de col·la boració entre la Conselleria d’Educació, 
Investigació, Cultura i Esports de la Generalitat 
Valenciana i la Universitat de València. Estudi General, 
per a la col·laboració i participació en el projecte “Museu 
de la Universitat de València d’Historia Natural”, el text 
del qual s’adjunta com a annex.” Annex IX. 
 
ACGUV 304/2017. “Autoritzar la signatura del conveni de 
col·laboració entre el Ministeri de Defensa i la Universitat 
de València. Estudi General, per a la digitalització dels 
expedients de soldats de la província de València dels fons 
de batallons disciplinaris de soldats treballadors, 
dipositats en l’arxiu general militar de Guadalajara, per a 
la seua utilització en l’Aula d’Història i Memòria 
Democràtica depenent del Vicerectorat de Cultura i 
Igualtat i pertanyent a la Universitat de València, el text 
del qual s’adjunta com a annex.” Annex X. 
 
ACGUV 305/2017. “Autoritzar la signatura del conveni 
marc de col·laboració entre la Real Academia de Bellas 
Artes de San Carlos i la Universitat de València. Estudi 
General, el text del qual s’adjunta com a annex.” Annex 
XI. 
 
ACGUV 306/2017. “Autoritzar la signatura del conveni de 
col·laboració entre la Universitat Jaume I de Castelló i la 
Universitat de València. Estudi General, el text del qual 
s’adjunta com a annex.” Annex XII. 
 
ACGUV 307/2017. “Autoritzar la signatura del conveni de 
col·laboració entre la Junta Asociada Provincial de Badajoz 
de la Asociación Española contra el cáncer i la Universitat 
de València. Estudi General, el text del qual s’adjunta 
com a annex.” Annex XIII. 
 
ACGUV 308/2017. “Autoritzar la signatura del conveni de 
cooperació entre la Fundación Igenomix i la Universitat de 
València. Estudi General, per a la creació i funcionament 
de la unitat mixta d’investigació “Medicina Reproductiva 
i Regenerativa”, el text del qual s’adjunta com a annex.” 
Annex XIV 
 
ACGUV 309/2017. “Autoritzar la signatura del conveni de 
col·laboració  entre l’Institut d’Investigació Sanitària La 
Fe “Fundació per a la investigació de l’Hospital 
Universitari i Politècnic La Fe de la Comunitat 
Valenciana” i la Universitat de València. Estudi General, 
per a regular el funcionament de la unitat mixta 
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d’investigació cerebrovascular, el text del qual s’adjunta 
com a annex.” Annex XV. 
 
ACGUV 310/2017. “Autoritzar la signatura del conveni de 
col·laboració  entre l’Institut d’Investigació Sanitària La 
Fe “Fundació per a la investigació de l’Hospital 
Universitari i Politècnic La Fe de la Comunitat 
Valenciana” i la Universitat de València. Estudi General, 
per a regular el funcionament de la unitat mixta 
d’Hepatologia Experimental”, el text del qual s’adjunta 
com a annex.” Annex XVI. 
 
ACGUV 311/2017. “Autoritzar la signatura del conveni de 
col·laboració  entre Merck Sharp & Dohme de España, S.A.  
i la Universitat de València. Estudi General, per a 
desenvolupar el màster en Malalties Infeccioses en Cures 
Intensives (4ª edició), el text del qual s’adjunta com a 
annex.” Annex XVII. 
 
ACGUV 312/2017. “Autoritzar la signatura del conveni de 
col·laboració  entre Merck Sharp & Dohme de España, S.A.  
i la Universitat de València. Estudi General, per a 
desenvolupar el màster en Trasplante Hematopoyético (4ª 
edició),  el text del qual s’adjunta com a annex.” Annex 
XVIII. 
 
ACGUV 313/2017. “Autoritzar la signatura de l’acord 
específic de col·laboració  entre  la Universidad de Buenos 
Aires (Argentina) i la Universitat de València. Estudi 
General, pel que s’estableixen les condicions d’un 
programa de col·laboració i intercanvi estudiantil que 
s’adjunta com a annex.” Annex XIX. 
 
ACGUV 314/2017. “Autoritzar la signatura de l’acord 
específic de col·laboració  entre la Academia Rusa de 
Economia Nacional y Administración Pública i la 
Universitat de València. Estudi General, pel que 
s’estableixen les condicions extraordinàries del programa 
de doble titulació en el grau de Negocies Internacionals 
(GIB), durant els cursos acadèmics 2017/2018 i 2018/2019, 
el text del qual s’adjunta com a annex.” Annex XX. 
 
ACGUV 315/2017. “Autoritzar la signatura del conveni 
marc de col·laboració  entre la Universidad de Occidente 
(México) i la Universitat de València. Estudi General, el 
text del qual s’adjunta com a annex.” Annex XXI. 
 
ACGUV 316/2017. “Autoritzar la signatura del conveni 
marc de col·laboració  entre la Universidad de Guayaquil 
(Ecuador) i la Universitat de València. Estudi General, el 
text del qual s’adjunta com a annex.” Annex XXII. 
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ACGUV 317/2017. “Autoritzar la signatura del conveni de 
col·laboració  entre l’ONGD Farmaceúticos Mundi i la 
Universitat de València. Estudi General,  per a formar 
part de la xarxa sanitària solidària de València (RSSV), el 
text del qual s’adjunta com a annex.” Annex XXIII. 
 
ACGUV 318/2017. “Autoritzar la signatura del conveni 
marc de col·laboració  entre la Fundación Laboral de 
Tráfico Exterior, Empresas Navieras, Consignatarias de 
Buques, Agentes de Aduanas, Transitorios y Empresas 
Estibadoras  i la Universitat de València. Estudi General, 
el text del qual s’adjunta com a annex.” Annex XXIV. 
 
ACGUV 319/2017. “Autoritzar la signatura del conveni 
marc de col·laboració  entre la Reial Societat Matemàtica i 
la Universitat de València. Estudi General, el text del qual 
s’adjunta com a annex.” Annex XXV. 
 

Punt 13.  Adhesió, si escau, a l’ELEN (European Language Equality 
Network). 
 
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 en aquesta xarxa estan representades quaranta-
quatre llengues minoritàries de divuit estats diferents que afecten a 
cinquanta milions de persones. Els objectius s’adequen als nostres 
Estatuts i proposa l’adhesió. 
 
S’obre un torn d’intervenció. No hi ha sol·licituds. 
 
Per assentiment dels membres del consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 320/2017. “Aprovar l’adhesió de la Universitat de 
València a l’ELEN (European Language Equality 
Network), els estatuts de la qual s’adjunten com a 
annex.”Annex XXVI. 

 
Punt 14. Aprovació, si escau, de reglament de règim intern de centres i 
departaments. 
 
La secretària general presenta, en primer lloc, el reglament de règim intern 
del departament d’Economia Aplicada. Indica que a l’articulat s’han fet 
modificacions, s’han afegit competències al consell del departament i s’ha 
afegit la figura de coordinador docent. Compta amb informe favorable de 
la comissió d’Estatuts i dels serveis jurídics. 
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A continuació presenta la proposta de modificació del reglament de règim 
intern de la Facultat de Ciències Socials, que compta, igualment, amb 
informe favorable de la comissió d’Estatuts i dels serveis jurídics.  
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Per assentiment dels membres del consell, es prenen els acords següents: 
 

ACGUV 321/2017. “Modificar el reglament de règim 
intern del Departament d’Economia Aplicada, d’acord 
amb el text que s’adjunta com a annex.” Annex XVII. 
 
ACGUV 322/2017. “Modificar el reglament de règim 
intern de la Facultat de Ciències Socials, d’acord amb el 
text que s’adjunta com a annex.” Annex XXVIII. 
 

Punt 15. Aprovació, si escau, del projecte de pressupost de la Universitat 
de València, 2018. 
Punt 16. Aprovació, si escau, del projecte de reglament d’execució 
pressupostària de la Universitat de València, 2018. 
 
El gerent presenta el projecte de pressupost de la Universitat de València 
per al 2018 i fa referència la documentació que hi ha en l’Aula Virtual i al 
document de consideracions generals que s’ha lliurat als membres del 
consell en aquesta sessió. Indica que durant tot l’exercici s’ha fet un 
esforç de contenció important, tenim un superàvit d’1’1 milió d’euros i es 
contempla el pagament del 66% de la carrera professional.  Afegeix que, 
finalment, estem en les mans del  ministre d’Hisenda i Funció Pública i del 
FLA. 
 
Respecte del projecte de reglament d’execució pressupostària, els preus 
públics bé no han augmentat o l’han fet en un 1’6% que és la previsió de 
taxa d’inflació per al proper any.  
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
Francisco Marí indica que el sindicat STEPV va presentar una esmena al 
projecte de pressupost de la Generalitat per tal de substituir el 
percentatge màxim del 66% de la carrera professional pel “mínim” i s’hi va 
aprovar sense cap problema, però no sap si tindrà suport econòmic. 
Afegeix que el personal, atès que porta dos anys de retard en el pagament 
respecte del personal de la Generalitat Valenciana, vol cobrar ja.  
 
El president de la Junta de PDI intervé en la mateixa línia per indicar que, 
desprès d’aquesta aprovació per part de la Generalitat, el tema torna a ser 
competència de les universitats i s’hauria de resoldre. 
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D’altra banda, observa que hi ha una reducció en matèria de prevenció i un 
augment en mediambient i indica que, respecte del programa de prevenció 
de riscos laborals, li preocupen els problemes amb les empreses per la qual 
cosa i, en vistes al futur, en el reglament d’execució pressupostària 
s’haurien d’incorporar mesures preventives.  
 
El degà de la Facultat d’Infermeria i Podologia indica que, encara que 
l’augment del 6% per a tots els centres és benvingut, planteja una 
reflexió: des de la implantació dels títols de grau, les Facultats han 
evolucionat de forma diferent: s’ha passat de tres cursos a quatre i d’un 
campus a dos, però la situació financera no ha canviat i hauria d’haver 
algun tipus de canvi. Proposa l’anàlisi de l’evolució de cadascun dels 
centres. 
 
D’altra banda, fa una puntualització sobre la despesa destinada a ADEIT 
per a desenvolupar els títols propis de postgrau per 2’2 milions d’euros. 
Demana aclarariments, ja que opina que aquests títols s’autofinancien.  
 
El degà de la Facultat de Ciències de l’Activitat Física i l’Esport demana, en 
nom del col·lectiu de degans i deganes, una major representació i 
participació en l’elaboració dels pressupostos.  
 
El degà de la Facultat de Química indica que el seu pressupost no és 
suficient, ja que la Facultat té una experimentalitat del 85% i han baixat 
els treballs de fi de grau. A més, del software que suporten. Reivindica la 
situació de la facultat i demana un esforç. 
 
El gerent està d’acord amb les previsions que s’han fet. Pel que fa a la 
carrera professional, el que està pressupostat és el 66%, si canvia el 
percentatge, es plantejarà el finançament que calga. Respecte a l’ADEIT, hi 
ha un malentès. Des del 2016, tots els preus públics de l’ADEIT van a la 
Universitat. Els 2’2 milions d’euros serveixen per a pagar al personal extern 
i per a les despeses de funcionament ordinari. La Universitat rep 3’5 
milions o més, dels quals 2’2 són per a ADEIT. 
 
El degà de la Facultat de Ciències Socials opina que aquest assumpte és 
molt complicat d’entendre.  
 
El gerent afegeix que la Universitat té un control total sobre Adeit, que té 
dues encomandes de gestió (una per a pràctiques d’empreses i altra per a 
títols propis) que retren compte i sobre les que hi ha un control exhaustiu i 
justificat.  
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Se sotmeten a votació les propostes. La votació conjunta es fa a mà 
alçada i per 37 vots a favor, cap en contra i 1 abstenció, es prenen els 
acords següents: 
 

ACGUV 323/2017. “Aprovar el projecte de pressupost de 
la Universitat de València per al 2018, que s’adjunta com 
a annex.” Annex XXIX. 

 
ACGUV 324/2017. “Aprovar el projecte de reglament 
d’execució pressupostària de la Universitat de València 
per al 2018, que s’adjunta com a annex.” Annex XXX. 

 
Punt 17. Aprovació, si escau, de cessió patrimonial de béns mobles i 
immobles a favor de la Fundació General de la Univeritat de València.  
 
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. Afegeix que es tracta d’una cessió 
necessària al CUDAP. 
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Per assentiment dels membres del consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 325/2017. “Aprovar la cessió d’ús a favor de la 
Fundació General de la Universitat de València dels 
espais, els béns mobles i els materials, d’acord amb la 
proposta  que s’adjunta com a annex.” Annex XXXI. 

 
Punt 18. Aprovació, si escau, del reglament de règim intern de la Comissió 
d’Extensió Universitària.  
 
El vicerector de Polítiques de Formació i Qualitat Educativa presenta 
l’assumpte i fa referència a la documentació que hi ha en l’Aula Virtual de 
la Universitat de València. Afegeix que el referent normatiu que havia era 
de 1986 i calia una nova norma. La Comissió d’Estatus i els serveis jurídics 
han fet suggeriments que s’han incorporat al text que es proposa. Indica 
que li sembla convenient la proposta que la coordinadora de l’AGE ha fet 
perquè l’Assemblea General elegesca els estudiants que formen part de la 
Comissió. 
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
La coordinadora de l’AGE aclareix que més important que l’òrgan on 
s’elegeixen és que es garantisca la representació dels estudiants.  
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El vicerector agraeix la intervenció i, per tant, es retira la proposta de la 
coordinadora de l’AGE. 
 
Per assentiment dels membres del consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 326/2017. “Aprovar el reglament de règim intern 
de la Comissió d’Extensió Universitària que s’adjunta 
com a annex.”Annex XXXII. 

 
Punt 19. Aprovació, si escau, del procediment progressiu dins del sistema 
de carrera professional.  
 
Vicegerent de Recursos Humans i Organització administrativa, José 
Ramírez Martínez, presenta l’assumpte i fa referència a la documentació 
que hi ha en l’Aula Virtual de la Universitat de València. El motiu de la 
proposta és que faltava resoldre el procediment perquè es puga 
progressar d’un grau de la carrera professional al següent. El sistema de 
puntuació proposat és molt semblant al de la Generalitat Valenciana, però 
s’han afegit requisits lingüístics. 
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds. 
 
Per assentiment dels membres del consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 327/2017. “Aprovar el procediment de progressió 
dins del sistema de carrera professional, d’acord amb la 
proposta que s’adjunta com a annex.” Annex XXXIII. 

 
Punt 20. Aprovació, si escau, de l’addenda al calendari general de la 
Universitat de València, per a l’any 2018. 
 
El Vicegerent de Recursos Humans i Organització administrativa, José 
Ramírez Martínez, 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 328/2017. “Aprovar l’addenda al calendari 
general de la Universitat de València, per a l’any 2018, 
que s’adjunta com a annex.” Annex XXXIV. 

 
La vicerectora d’Estudis de Grau i Política Lingüística recorda que amb 
l’aprovació d’aquest acord, se modifica automàticament el calendari 
acadèmic, ja aprovat.  
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Punt 21. Modificació, si escau, de la Normativa sobre formació i 
funcionament de les borses de treball de les diferents escales i categories 
professionals de PAS. 
 
El gerent presenta l’assumpte i fa referència a la documentació que hi ha 
en l’Aula Virtual de la Universitat de València. Afegeix que es tracta d’una 
modificació parcial. La proposta que feia el Servef s’ha substituït per una 
prova objectiva, no s’expulsarà al personal de la borsa, si està treballant i 
s’hauran de presentar a les proves selectives.  
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Per assentiment dels membres del consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 329/2017. “Aprovar la Normativa sobre formació 
i funcionament de les borses de treball de les diferents 
escales i categories professionals de PAS que s’adjunta 
com a annex.” Annex XXXV. 

 
Punt 22. Torn obert de paraules. 
 
El degà de la Facultat d’Infermeria i Podologia planteja pel que fa al 
Campus d’Ontinyent, que el desplaçament cap a Ontinyent és molt 
complicat. El tren tarda més d’una hora i els horaris no quadren amb les 
classes. Pregunta si es podria solucionar, mitjançant converses o convenis.  
D’altra banda, el dia 16 es va publicar en la premsa d’Ontinyent una notícia 
sobre les laboratoris d’infermeria, que és falsa. Aclareix que els laboratoris 
estan equipats, però no es podran utilitzar fins al darrer quadrimestre i que 
les fotografies publicades eren anteriors.  
 
La vicerectora d’Ordenació Acdèmica, Professorat i Sostenibilitat llegeix 
l’escrit d’acomiadament com a vicerectora i d’agraïment pel treball que 
s’ha fet respecte a l’estabilització i promoció del professorat, que 
s’adjunta com a annex XXXVI a  aquesta acta. Anuncia la presentació de 
la seua candidatura com a rectora. 
 
El degà de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació llegeix un escrit 
d’agraïment a la vicerectora d’Ordenació Acadèmica, Professorat i 
Sostenibilitat i altre del degà de la Facultat de Fisioteràpia, que s’adjunten 
com a annex XXXVII a aquesta acta. 
 
El degà de la Facultat d’Economia felicita l’equip rectoral per la seua tasca 
i, en especial, la vicerectora d’Ordenació Acadèmica, Professorat i 
Sostenibilitat, que ha sabut dirigir un Vicerectorat conflictiu en una etapa 
difícil on ha sigut rellevant el tema de l’estabilitat i ha tingut el nivell 
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requerit per a resoldre problemes concrets de persones concretes. Li 
desitja el millor en la nova etapa. 
 
La degana de la Facultat de Dret expressa el seu agraïment a la 
vicerectora Mª Vicenta Mestre, per la dedicació i el bon fer, així com per la 
confiança dipositada en la seua persona.  
 
La degana de la Facultat de Psicologia afegeix que ha sigut fàcil treballar 
amb ella, perquè sempre ha estat disponible, disposta a ajudar i resoldre 
els problemes a qualsevol hora. Opina que ho ha fet bé i li desitja, d’ara 
endavant, el mateix entusiasme i il·lusió.  
 
El president de la Junta de PDI indica que, per la part sindical, valora 
positivament la seua acció en Mesa Negociadora, ja que hi ha hagut 
situacions molt dures i de molta tensió. 
 
Francesc Marí s’adhereix a la intervenció anterior i afegeix que és d’agrair 
el seu tarannà negociador. 
 
El rector indica que aquest serà el darrer consell de govern com a 
vicerectora i li expressa el seu afecte personal al llarg d’aquests anys, en 
els que ha pogut comptar amb el seu suport i el seu treball. S’adhereix a 
l’agraïment institucional i ho fa extensiu a totes i tots els membres del 
consell de govern i felicita als membres que no continuen en aquest òrgan, 
per la seua tasca.  
 
Finalment els desitja el millor cap d’any, unes bones festes i que es 
complisquen els nostres desitjos.  
 
I com que no hi ha més assumptes que tractar, es clou la sessió a les 
13,35 hores, de la qual cosa, com a secretària general, estenc aquesta 
acta.  
 
Vist i plau 
El rector 
 
 
 
 
Esteban Morcillo Sánchez. 

 
 
 
 


