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CONSELL DE GOVERN 
 
A la ciutat de València, el dia 30 de gener de 2018, a les 9’20 hores, a la 
Sala de Juntes del Rectorat, sota la presidència del rector, Esteban Morcillo 
Sánchez, i amb l’assistència de les persones que s’indiquen a continuació, 
queda constituït en sessió ordinària el Consell de Govern de la Universitat 
de València. 
 
Assistents: (Amb vot) 
 
Rector: Esteban J. Morcillo 
Sánchez. 
 
Vicerectora d’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 
 
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. C. Socials: María José 
Aradilla Marqués 
 
PDI Fac. Fisioteràpia: José Casaña 
Granell 
 
PDI Fac. Economia: Salvador 
Castro Mafé 
 
PDI Fac. Física: Pascuala García 
Martínez 
 
PDI Fac. C. Biològiques: María José 
Lorente Carchano 
 
PDI Fac. Filologia, Traducció i 
Comunicació: Sergio Maruenda 
Bataller 
 
PDI Fac. C. Matemàtiques: Juan 
Luis Monterde García-Pozuelo 
 
PDI Fac. Dret: Jesús Olavarría 
Iglesia 
 

PDI Fac. Dret: Jacinto Pablo 
Quinzá Redondo 
 
PDI Fac. Ciències Socials: Mª 
Eugenia González Sanjuán. 
 
Personal investigador en formació: 
Raquel Borges Blázquez 
 
Estudiant Fac. Dret: Julio Saiz 
Lahiguera 
 
Estudiant Fac. Magisteri: David 
Jiménez Hortelano 
 
Estudiant Fac. Filologia, Traducció 
i Comunicació: Berta Serra Gómez 
 
Estudiant Fac. Filosofia i C. 
Educació: Sergi Vidal Dominguez 
 
PAS Fac. Medicina i Odontologia: 
Francisco Rafael Marí Grafiá 
 
PAS CM. Rector Peset: Carlos 
Javier López Benedi 
 
PAS Servei Informàtica: Gabriel 
Aparicio i Pla.  
 
PAS Servei Informàtica: Fuensanta 
Doménech Roda 
 
(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 
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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: 
Secretari Secció Sindical UGT: 
Carlos Celda 
 
Secretari Secció Sindical CCOO: 
Fernando Casasnovas 

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

 
per a tractar els punts del següent: 
 

ORDRE DEL DIA: 
 

1. Aprovació, si escau, de l’acta del Consell de Govern de 19 de 
desembre de 2017. 

2. Informe del rector. 
3. Informe al voltant del comunicat de vaga de professorat associat.  
4. Aprovació, si escau, de l’inici de l’expedient per a l’elaboració del pla 

d’estudis per a l’obtenció del màster universitari en Economia, per la 
Universitat Jaume I de Castelló i la Universitat de València.  

5. Aprovació, si escau, de la proposta de nou títol de màster 
universitari en Nous Periodismes, Comunicació Política i Societat del 
Coneixement per la Universitat de València.  

6. Concessió, si escau, de premis extraordinaris de màster, curs 
2016/2017. 

7. Aprovació, si escau, del calendari acadèmic de la Universitat de 
València, per al curs 2018/2019. 

8. Aprovació, si escau, de la proposta de programa de doble titulació 
del grau en Negocis Internacionals/International Business, per la 
University North Florida 

9. Autorització, si escau, de pagament de bestreta al professorat 
funcionari del complement autonòmic. 

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

11. Informe sobre la Bústia de Suggeriments, Queixes i 
Felicitacions de la Universitat de València, curs 2016/2017. 

12. Autorització, si escau, per a la signatura de contracte “Servei 
de neteja respectuós amb el medi ambient i la salut laboral de 
diverses dependències de la Universitat de València.  

13. Informe sobre la declaració d’emergència de l’obra de serveis 
del Campus de Tarongers.  
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14. Informe sobre adjudicació d’acords marc per a la realització 
d’obres de reparació, ampliació i millora de la Universitat de 
València.  

15. Aprovació, si escau, de l’acord d’abonament de la carrera 
professional del personal d’administració i serveis de la Universitat 
de València.  

16. Aprovació, si escau, de la proposta d’acord dels barems per a 
la provisió de llocs de treball de PAS de la Universitat de València.  

17. Torn obert de paraules.  
 

-------------- 
 
Excusen la seua assistència: 
 
. PDI Fac. Magisteri: Miquel Ángel Oltra Albiach 
. 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. 
 
En primer lloc el rector comunica que han estats convidats els quatre 
secretaris de les seccions sindicals, representades en la Mesa Negociadora: 
CCOO, UGT, CGT i STEPV i proposa que desprès del punt 1 de l’ordre del 
dia, es tracte el punt 15è. 
 
Punt 1. Aprovació, si escau, de l’acta del Consell de Govern de 19 de 
desembre 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 degana de Dret presenta una modificació en el torn obert de paraules, 
que s’accepta. 
 
Per assentiment dels membres del Consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 1/2018. “Aprovar l’acta de la sessió del consell de 
govern de 19 de desembre de 2017 amb la modificació 
següent: 
 
. A la darrera pàgina, introduir la intervenció següent: 
“La degana de la Facultat de Dret expressa el seu 
agraïment a la vicerectora Mª Vicenta Mestre, per la 
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dedicació i el bon fer, així com per la confiança dipositada 
en la seua persona”. 

 
Punt 15. Aprovació, si escau, de l’acord d’abonament de la carrera 
professional del personal d’administració i serveis de la Universitat de 
València.  
 
El gerent presenta l’assumpte i fa referència a la documentació que hi ha 
en l’Aula Virtual de la Universitat de València, que compta amb l’acord de 
Mesa Negociadora del dia 10 de gener, però l’òrgan que ho aprova és el 
Consell Social. Hi ha crèdit i cobertura suficient per a l’abonament. Proposa 
l’aprovació perquè el PAS puga cobrar en el mes de febrer el 100% de la 
carrera professional, amb efectes retroactius de l’1 de gener. 
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
El president de la Junta de PDI indica que hui és un dia d’alegria per al PAS. 
Opina que el camí ha estat dur i llegeix l’escrit que tot seguit es transcriu 
per tal de fer palès que el PAS és important per a la Universitat i no hem 
d’oblidar els drets perduts i la situació dels funcionaris interins i eventuals:  
 
“Senyor Rector, estimats/des membres del Consell de Govern:  
 
Hui és un dia d’alegria per al PAS d'aquesta Universitat. 
Començaré dient que el camí ha sigut llarg i dur i també que encara que la 
gent d'aquest Consell de Govern pense que vostè i jo, per les nostres 
intervencions respecte a la carrera professional del PAS tenim una relació 
tortuosa, és tot el contrari, cada un ha fet i defensat els drets segons la 
seua postura de representativitat dins de la Universitat i sempre ha sigut 
amb respecte i cordialitat tant dins com fora del Consell de Govern. 
Hui estic molt content per l'Acord aconseguit amb l'esforç de tots i totes, 
tant per la part dels Sindicats, de l'Equip Rectoral amb la mesa 
negociadora i per la Junta de PAS. 
Ara voldria recalcar com a President de Junta de PAS, que estem en 
eleccions a Rectora o Rector i voldria aprofitar per dir que el PAS és 
important per a aquesta Universitat i que es recorden de les nostres 
reivindicacions de devolució de drets perduts i també que la carrera 
professional del PAS dels funcionaris/es interins/es i laborals eventuals 
també tenen els mateixos drets que els altres. 
Sort a tots i totes. Gràcies” 
 
El secretari de la secció sindical de l’STEPV indica que s’ha tardat a 
implantar la carrera professional, però ja és una realitat i, a més, amb els 
mateixos percentatges que el personal de la Generalitat Valenciana. 
Agraeix l’esforç que s’ha fet.  
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El secretari de la secció sindical de CCOO agraeix la invitació per a tractar 
aquest assumpte que ha comportat un procés de molts anys i cal 
emmarcar-lo dins de la importància que té la negociació col·lectiva. Opina 
que ha estat positiu i en vistes al futur, hauria de ser una obligació per a 
aquesta institució negociar tot el que afecte al treball del personal.  
 
El secretari de la secció sindical d’UGT agraeix igualment la invitació i dóna 
suport a les paraules dels seus companys. Opina que s’ha posat fi a una 
incongruència, ja que la Generalitat excloïa al personal de les universitats 
valencianes. Desprès d’anys de lluita, finalment s’ha pogut negociar 
l’abonament del 100% de la carrera professional. Agraeix la participació de 
la presidenta de la Mesa Negociadora i proposa continuar en la mateixa 
línia per arribar al consens i millorar les condicions laborals del personal de 
la Universitat de València.  
 
El rector indica que, efectivament, és un dia d’alegria, però per a tot el 
conjunt de la Universitat, ja que, desprès de moltes pressions 
negociacions, i cauteles, s’ha aconseguit, tenint en compte que no es 
poden donar passos que no tinguen el recolzament polític necessari.  
 
D’altra part, la carrera professional té la característica de l’homogeneïtat  
en el conjunt del sistema públic universitari valencià. En aquest sentit, 
l’exclusió de les universitats públiques valencianes va causar molt de dolor 
però, cal continuar reivindicant els drets davant la Generalitat. Opina que la 
relació Universitat-Generalitat, més que tortuosa, ha sigut de 
responsabilitat i prudència. Pel que fa al personal interí, hi ha algunes 
dificultats i encara queda treball per fer. A més d’agrair el treball de les 
seccions sindicals, demana confiança, ja que s’ha demostrat que podem 
treballar junts per aconseguir objectius valuosos. 
 
Se sotmet a votació la proposta. La votació es fa a mà alçada i per 
unanimitat (40 vots a favor), es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 2/2018. “Proposar al Consell Social l’aprovació 
de l’acord d’abonament de  la carrera professional del 
personal d’administració i serveis de la Universitat de 
València, d’acord amb la documentació que s’adjunta 
com a annex”. Annex I. 

 
Punt 2 . Informe del rector.  
 
El rector comunica el condol dels membres del Consell de Govern pel 
traspàs dels membres de la comunitat universitària següents: 
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. Dra. Concepción Ciscar Mifsud, catedràtica d’escola universitària, jubilada, 
del departament de Didàctica i Organització Escolar.  
. Dr. Fernando Sapiña Navarro, professor del departament de Química 
Inorgànica i secretari de l’Institut de Ciència dels Materials 
. Dr. Vicente Tormo Maicas, professor titular del departament d’Infermeria. 
 
En l’apartat de les felicitacions, felicita:  
 
. Els nous membres del Consell de Govern, elegits al Claustre i també als 
que continuen i agraeix el treball realitzat als membres que no hi són.  
 
. L’IFIC, per abanderar la construcció, disseny i operació de BRIKEN, el 
major detector del seu tipus en el món, amb l’objectiu d’aportar dades per 
a entendre la formació d’elements més pesats que el ferro en l’Univers, 
procés que va quedar demostrat recentment amb l’observació de la fusió 
de dos estels de neutrons. 
 
. La Sra. Carla Masip i el Sr. Héctor Cabrera, atletes i estudiants de la 
Facultat de Ciències de l’Activitat Física i l’Esport, per rebre els premis 
d’excel·lència acadèmica i esportiva de la Fundació Trinidad Alfonso. 
. El Dr. Antonio Doñas, doctorat de la Universitat de València, per rebre el 
premi Enrique Fuentes Quintana 2017 a la millor tesi doctoral en 
Humanitats que lliura la Fundació de les Cajas de Ahorro, Funcas. 
 
. L’Institut Confuci de la Universitat de València, per rebre el premi al millor 
centre de l’any 2017; va ser distingit per la seu central de Hanban, que és 
l’Oficina General dels Instituts Confuci. 
 
. La Dra. Ana Lluch Hernández, catedràtica del departament de Medicina i 
cap del servei d’Oncologia Mèdica de l’Hospital Clínic de la Universitat de 
València i el Dr. Juan Martínez León, catedràtic del departament de 
Cirurgia i cap del servei de Cirurgia Cardiovascular, en l’Hospital General de 
València, per estar entre els vint-i-cinc ambaixadors de la medicina 
espanyola que nomena el mitjà d’especialització sanitària Diario Médico. 
 
. El grup d’investigadors/es del laboratori de Psicologia i Tecnologia 
(Labpsitec) de la UV i de la Jaume I, per desenvolupar CORE, un programa 
d’entrenament gratuït i autoaplicat mitjançant Internet, que millora el 
benestar psicològic dels estudiants universitaris, el pla s’està assajant a la 
Comunitat Valenciana, a les universitats suïsses de Berna i Zurich i a les 
alemanyes de Marburg i Lüneburg. 
 
. La Dra. Lucía Hipòlito Cubedo, professora del departament de Farmàcia i 
Tecnologia Farmacèutica i Parasitologia, per ser guardonada amb el premi 
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Talent Jove CV, en la categoria de ciència que convoca el periòdic 
Levante-EMV i Bankia. 
 
. L’Associació Amics de la Nau Gran (associació que acull a 1.500 alumnes 
i exalumnes de la Nau Gran, programa que va dirigit a aquelles persones 
majors de 55 anys que volen seguir estudiant), pel seu desè aniversari. En 
l’actualitat és una de les associacions de majors universitaris que més 
socis congrega de tota Espanya i una de les mes actives.  
 
. El Dr. Antonio Silvestre i el grup d’investigadors/es de la UPV, de 
l’Hospital Clínic Universitari de València-Incliva i de la UV, per desenvolupar 
un nou dispositiu –collaret percutani- que permetrà reduir el risc 
d’infeccions en implants de pròtesis de fèmur i d’húmer, així com en la 
realització d’ostòmies.  
 
. El Sr. José Miguel Láinez Andrés, professor associat del departament de 
Medicina i cap de servei de Neurologia de l’Hospital Clínic Universitari de 
València, per haver sigut reelegit vicepresident primer i vocal de l’àrea de 
Relacions Institucionals de la Junta Directiva de la Societat Espanyola de 
Neurologia (SEN). 
 
. Dra. Beatriz Gallardo Pauls,  catedràtica del departament de Teoria dels 
Llenguatges i Ciències de la Comunicació, per rebre la menció 2017 de la 
revista Pensamiento al margen, per la seua trajectòria com a 
investigadora.  
 
. Els equips de la Universitat de València que van participar en el 
campionat autonòmic en el Trail 3 Pics Les Rodanes-Vilamarxant i guanyar 
tres medalles: la plata per equips i, en la classificació individual, el bronze 
per a la Sra. Myriam Zollner i la plata per al Sr. Salva Puchades.  
 
. El Dr. Gustau Camps Valls, professor del departament d’Enginyeria 
Electrònica i coordinador del grup de recerca Image and Signal Processing 
(ISP), en el PCUV per haver sigut reconegut amb el més alt grau d’afiliació 
–Fellow- de l’Institute of Electrical and Electronics Engineers(IEEE). 
 
. La Sra. Marta Dominguez, doctoranda, per aconseguir el premi a la millor 
tesi doctoral, convocat per la Càtedra Divina Pastora d’Esport Adaptat, pel 
treball Desenvolupament d’un sistema de classificació funcional en eslàlom 
en cadira de rodes. 
 
En l’apartat d’actes i reunions, han tingut els següents: 
. Acte solemne d’investidura de doctor honoris causa al professor Francis 
Martínez Mójica, al Paranimf.  
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. Lliurament de la Medalla de la Universitat de València a la professora Dra. 
Isabel Morant. 
. Ha conclòs el procés de migració de serveis web en un temps menor a 
l’esperat. Va fer una visita al Servei d’Informàtica, acompanyat del 
vicerector Dr. Juan Luis Gandia i felicita al Servei d’Informàtica i al SAP. 
. S’ha iniciat la campanya electoral a rector o rectora de la UV 
. Lliurament dels premis Consell Social de la UV. Els premiats:  
 El director del Museu del Prado, prof. Dr. Miguel Falomir Faus, que 
rep el premi en una de les dues modalitats Alumni Plus d’excel·lència 
professional acadèmica i empresarial d’antics alumnes de la UV amb una 
trajectòria contrastada.  
 La càtedra de Finances Internacionals del Banc de Santander, que 
organitza activitats que permeten a l’estudiantat complementar la seua 
formació en finances i gestió empresarial.  
 L’altre guardó d’aquesta modalitat ha recaigut en tres estudiants: 
Jessica Ortega, Vicent Blay i Carolina Sanz. 
 El premi a la trajectòria de col·laboració ha recaigut en la Unitat 
Militar d’Emergències (UME), que té un conveni amb la Universitat de 
València per tal que l’estudiantat puga realitzar pràctiques, activitats i 
cursos que milloren la seua formació. 
. Premi a l’Excel·lència Docent, enguany ha sigut premiat el professorat 
següent: El Dr. Vicent Cerverón Lleó, professor del departament 
d’Informàtica; el Dr. Javier Molina García, professor del departament de 
Didàctica de l’Expressió Musical, Plàstica i Corporal; la Dra. María Antonia 
Noguera Romero, professora del departament de Farmacologia; la Dra. 
Margarita Parra Álvarez, professora del departament de Química Orgànica i 
la Dra. Rosario Serra Cristóbal, professora del departament de Dret 
Constitucional, Ciència Política i de l’Administració.  
 
Finalment, indica que la Universitat de València va ser al 2017, la segona 
universitat pública en el medaller del Campionat d’España Universitari 
(CEU) i la primera en participació, segons les dades arreplegades en la 
memòria d’activitats del Consell Superior d’Esports (CSD), que elabora 
anualment la Direcció General d’Esports del Ministeri. A més, és la tercera 
amb major nombre d’estudiants Erasmus rebuts de l’àmbit europeu. 
Segons l’informe que va publicar la Comissió Europea, amb les darreres 
estadístiques del programa Erasmus+: 2.139 estudiants europeus van 
realitzar els seus estudis a la Universitat dins del programa Erasmus, en el 
curs 2015/2016. Itàlia, Alemanya, França i Regne Unit són, per aquest 
ordre, les nacionalitats amb major nombre d’estudiants entrants. Per la 
seua part, la Universitat de València va lliurar un total de 1.847 estudiants 
propis a altres universitats europees dins del programa Erasmus+. Tant per 
a realitzar estades d’estudis com de pràctiques. Les destinacions més 
sol·licitades per l’estudiantat de la UV van ser, per aquest ordre: Itàlia, 
Regne Unit, Alemanya i França. 
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S’obre un torn d’intervencions.  
 
Fuensanta Doménech afegeix, respecte de la migració dels serveis web, 
que hi hagué un atur, sobretot elèctric, de dos hores i mitja. Primer es 
posà en marxa el Servei d’Informàtica i, després, les aules d’informàtica.  
 
Finalment, el rector cedeix la paraula al degà de la Facultat de Química 
perquè informe sobre els ensenyaments de Física i Química en Secundària 
(ESO). 
 
El degà de la Facultat de Química fa un resum de les inquietuds de les 
associacions de professionals de Química, del Col·legi Oficial de Químics i 
de professorat. El que plantegen és un augmentar a 3 hores/setmana 
l’assignatura de Física i Química per a segon i tercer de l’ESO; crear 
l’assignatura de Laboratori de Física i Química per a ESO i per al Batxillerat 
Científic i atenció a les necessitats de desdoblaments, dotació i 
manteniment dels Laboratoris. 
 
Davant la modificació de la llei de desenvolupament de la LOMCE, demana 
el suport i afegeix que aquestes assignatures repercuteixen en la 
Universitat. Li sembla contradictori l’assumpció del Pacte per la Ciència 
amb la reducció de docència en aquestes assignatures.  
 
El rector considera que el Consell de Govern li dóna suport i li demana que 
ho trasllade a la Junta de la Facultat de Química per tal de remetre-lo a la 
Generalitat Valenciana.  
 
Punt 3. Informe al voltant del comunicat de vaga de professorat associat. 
 
El rector informa que el dia 23 de gener va rebre per registre d’entrada la 
convocatòria de vaga del col·lectiu del professorat associat de la 
Universitat de València, en el qual es presenten reivindicacions sobre la 
seua situació laboral: remuneració adequada al nivell de treball; creació 
d’una figura contractual i revisió de les condicions de contractació; 
reconeixement de l’experiència laboral, docent i investigadora; creació d’un 
nombre de places de promoció a diferents figures i aplicació de les millores 
que ha obtingut el PDI a temps complet, respecte de la promoció i 
l’estabilització.  
 
L’escrit de convocatòria de vaga indica que en la reunió celebrada el 9 de 
gener, l’assemblea de PDI associat de la UVEG va normenar un comitè de 
vaga format per cinc membres: Vicent Monroig, Isabel de la Cruz, Iolanda 
Torró, Teresa Samper i Jordi Pérez i es va decidir per unanimitat convocar 
una votació telemàtica entre els dies 16 i 17 de gener perquè el 
professorat associat es manifestés sobre si calia convocar una vaga. El 
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89% dels participants va donar suport a la convocatòria de vaga indefinida 
a partir del dia 29 de gener de 2018, revisable segons avancen les 
negociacions.  
 
També informa que el 26 de gener de 2018 es van reunir representants 
del consell de direcció de la UVEG: La vicerectora d’Estudis i Política 
Lingüística, per tenir competències de professorat, el gerent i el 
vicegerent de personal, amb representants del professorat associat 
membres del comitè de vaga: Vicent Montroig i Teresa Samper. També van 
assistir com a representants dels sindicats: Amparo Lluch, Pedro Cabrera 
(FETE-UGT), Fernando Casasnova i Amat Sánchez (CCOO), Francesc Marí i 
J. Francisco Martínez Pastor (STEPV), Ramón. Lozano i Luisa Allepuz (CGT) 
i  la presidenta del comitè d’empresa, Mª José Monteagudo. 
 
L’objectiu d’aquesta reunió va ser acordar amb el comitè de vaga i tal com 
estableix la normativa, els serveis mínims aplicables. Aquests serveis 
mínims, acordats per al període comprés des del 29 de gener fins al 13 de 
febrer, ambdós inclosos, van ser els següents: 
 
“El professorat avaluarà personalment les seues estudiantes i estudiants, 
d’acord amb allò previst en les guies docents de les assignatures i els 
comunicarà, per qualsevol mitjà que el professorat estime oportú, el 
resultat final de l’avaluació”. 
 
En l’acta d’aquesta reunió es va fer constar també els següents aspectes 
legals: 
 

a) La vaga no respecta el termini de preavís establert en deu dies 
naturals per afectar a una administració pública. 

b) La Universitat desconeix si l’assemblea de treballadors i 
treballadores que ha acordat la convocatòria de vaga i la votació 
efectuada compleixen amb els requisits formals i de 
representativitat establerts per l’Estatut dels Treballadors i el RD 
Llei 17/1977, de Relacions del Treball. 

 
El rector també comenta que, en aquests moments, no es té constància 
del registre de la convocatòria de vaga en la subdirecció general 
d’ocupació. 
 
Ahir, 29 de gener, va ser el primer dia de vaga i el rector va adreçar un 
escrit al conseller d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, donant-li 
trasllat de la vaga indefinida iniciada pel col·lectiu del professorat 
associat. Afegeix que també s’ha informat als centres i s’ha convocat una 
Mesa Negociadora per al dia 1 de febrer per tal d’iniciar les negociacions.  
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S’hi va fer palès la situació delicada que hi havia, amb evidents 
inconsistències formals, com ara: que la convocatòria de vaga s’havia 
comunicat a la Generalitat, però encara no s’havia rebut resposta; que  
l’Assemblea hauria d’haver-se constituït prèviament o que el nombre de 
dies de preavís tampoc no se n’havia complit. 
 
Comenta que el professorat associat, segons indica la LOU, és una figura 
que ha d’aportar a la Universitat l’experiència de treball extern, si bé en els 
darrers anys, amb la imposició de la taxa de reposició, i sense la 
possibilitat d’una altra figura de contractació temporal, les universitats han 
vist incrementar-se de forma excessiva el nombre de professorat associat. 
Estem davant un conflicte generalitzat, que es podria resoldre amb la 
creació d’una nova figura en el conveni col·lectiu del personal laboral que 
des de fa any i mig s’està treballant entre la Conselleria d’Educació, les 
universitats públiques i les seccions sindicals. S’està treballant per 
introduir la figura del professorat substitut, com ja tenen altres 
comunitats autònomes.  
 
En quant a la remuneració del professorat associat, afegeix que la 
Universitat d’Alacant és la universitat pública valenciana que més paga i 
considera que té tot el sentit homogeneïtzar el salari del professorat de 
totes les universitats públiques valencianes, sempre amb el vistiplau de la 
Generalitat i en l’entorn de la negociació del conveni col·lectiu. El Consell 
de Direcció i el Consell de Govern poden plantejar millores, poden donar 
suport i fer seues les reivindicacions del professorat associat, així com de 
tot el personal de la Universitat, però el que no pot fer la Universitat és 
augmentar unilateralment les remuneracions o crear noves figures 
contractuals. 
 
Per últim, demana al professorat associat que, una vegada iniciades les 
negociacions en la Mesa Negociadora,  s’ature la vaga  
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
El degà de la Facultat de Química indica que, com a membre del Consell de 
Govern, ha manifestat en diferents ocasions, la problemàtica de la Facultat 
i mai s’ha plantejat les reivindicacions d’aquest professorat i això li crea 
una contradicció per no haver-ho fet i entona un mea culpa. Li sembla 
perfecte el que s’ha fet, però falta traslladar el tema als mitjans de 
comunicació perquè la societat vega que estem fent tot el possible per 
solucionar el problema, ja que els mitjans de comunicació culpabilitzen a la 
Universitat i no és cert. 
 
El president de la Junta de PDI opina que aquest és un problema complexe. 
El professorat associat internament és molt divers. La Mesa Negociadora 
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ha de ser l’àmbit de negociació i de possible solució del conflicte, almenys, 
dels aspectes d’endins de la Universitat. Opina que una carta al conseller 
no és suficient. El conveni porta més de dos anys negociant-se i no sols és 
responsabilitat de Conselleria, sinó també de la Universitat de València i de 
la resta d’universitats públiques valencianes que haurien d’intentar agilitzar 
la negociació. 
 
Silvia Rueda opina que tenim persones contractades com a associats, que 
en realitat haurien d’estar contractades bé com a ajudants o en altres 
figures. També considera que caldria canviar els criteris d’estabilització 
dels associats. 
 
El rector recorda que continuem tenint la taxa de reposició i un escenari 
amb moltes incerteses. Opina que s’ha de demanar la desaparició de la 
taxa de reposició.  
 
Carlos Javier López Benedi indica que la premsa ha publicat dades 
alarmants d’estudiants sense classe i pregunta si hi ha dades sobre el 
seguiment de la vaga. 
 
El gerent informa que en el pressupost de 2018 hi ha una previsió de 
403.504 euros per a substitució de professorat, en compliment de la taxa 
de reposició. Respecte de les dades de seguiment de la vaga, cal ser 
cautelosos perquè la informació és de només un dia. El percentatge de 
seguiment ha sigut d’un 10% i en les tutories d’un 15% aproximadament. 
 
El degà de la Facultat d’Infermeria i Podologia afegeix que el seguiment va 
ser important en el seu Centre. Opina que un augment de salari no 
soluciona el problema i que cal lluitar perquè la figura del professorat 
associat siga un element molt puntual a la Universitat.  
 
Per assentiment dels membres del consell, es pren l’acord següent: 
 

 
ACGUV 3/2018. “A propòsit de la convocatòria de vaga 
del professorat associat de la Universitat de València, 
s’acorda donar suport a les reivindicacions d’aquest 
col·lectiu, així com a la carta que el rector adreça a 
l’honorable conseller d’Educació, Investigació, Cultura i 
Esport, que s’adjunten com a annex.” Annex II. 

 
 
 
 
 



 
 
Universitat de València. CONSELL DE GOVERN 30 DE GENER DE 2018. 
 

-14- 

Punt 4. Aprovació, si escau, de l’inici de l’expedient per a l’elaboració del 
pla d’estudis per a l’obtenció del màster universitari en Economia, per la 
Universitat Jaume I de Castelló i 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. Es 
tracta de la fusió de dos màsters en un i la composició de la CEPE. 
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Per assentiment dels membres del consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 4/2018. “Aprovar l’inici de l’expedient per a 
l’elaboració del pla d’estudis per a l’obtenció del màster 
interuniversitari en Economia UJI-UV i el nomenament 
de la Comissió d’Elaboració del Pla d’Estudis (CEPE), la 
composició de la qual és la següent: 
 
. Presidenta: Pilar Beneito López (UV) 
. Vocals: 
 . Maria Engracia Rochina Barrachina (UV) 
 . Miguel Ginés Vilar (UJI) 
 . Simone Alfarano (UJI) 
 . Javier Ordóñez Monfort (UJI) 
 . Cristina Aliaga. (PAS- UJI) 
 . Inés Rosell Quintanilla (Estudiant) 
 . Santiago Rubio Jorge (UV) 
 . Salvador Gil Pareja (UV).” 

 
Punt 5. Aprovació, si escau, de la proposta de nou títol de màster 
universitari en Nous Periodismes, Comunicació Pública i Societat del 
Coneixement 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. 
Compta amb l’informe favorable de la Comissió d’Estudis de Postgrau i el 
informe de viabilitat és positiu malgrat alguns dèficits. Agraeix la degana 
de la Facultat de Dret i la vicedegana de la Facultat de Filologia, Traducció 
i Comunicació la seua aproximació en la proposta que s’ha fet. 
 
S’obre un torn d’intervencions. 
 
El degà de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació manifesta el 
seu agraïment al vicerector, la degana de la Facultat de Dret, els 
departaments implicats i la Comissió. 
 
Per assentiment dels membres del Consell, es pren l’acord següent: 
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ACGUV 5/2018. “Aprovar el nou títol de màster 
universitari en Nous Periodismes, Comunicació Pública i 
Societat del Coneixement per la Universitat de València. 
Estudi General, que s’adjunta com a annex.” Annex III. 

 
Punt 6. Concessió, si escau, de premis extraordinaris de màster, curs 
2016/2017. 
 
El vicerector d’Estudis de Postgrau presenta l’assumpte i fa referència a la 
documentació que hi ha en l’Aula Virtual de la Universitat de València. 
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds. 
 
Per assentiment dels membres del Consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV i. “Concedir premi extraordinari de màster, 
corresponent al curs acadèmic 2016/17, a l’alumnat que es 
relaciona a continuació: 

 
Codi	   Titulació	  de	  màster	  universitari	   Alumne/a	  
2192	   Acció	  Social	  i	  Educativa	   .	  Verónica	  Riquelme	  Soto	  
	  

	  
2115	  

	  
Advocacia	  

.	  Diego	  Eloy	  Garcia	  Garcia	  

.	  Roland	  Gombau	  Rius	  

.	  Yizeth	  Karime	  Rodríguez	  
Trujillo	  
.	  Eduardo	  Higon	  Galiana	  
.	  Ricardo	  Alejos	  Tordera	  
.	  Alberto	  Alcoba	  Martinez	  

2142	   Aproximacions	  moleculars	  en	  Ciències	  de	  la	  Salut	   .	  Sandra	  Clara	  Trujjillo	  
2114	   Aqüicultura	   .	  Miriam	  García	  Coll	  
2143	   Arqueologia	   .	  Joaquín	  R.	  Jiménez	  Puerto	  
2146	   Assessorament	  Lingüístic	   .	  Irene	  Klein	  Fariza	  
2071	   Atenció	  Sociosanitària	  a	  la	  dependència	   .	  Antonio	  López	  Sánchez	  
2081	   Banca	  i	  Finances	  Quantitatives	   .	  Agustín	  Pineda	  García	  
2170	   Benestar	  Social	   .	  Silvia	  Puig	  Prats	  

.	  Maria	  del	  	  Carmen	  Roncero	  
Olivares	  

2002	   Bioestadística	   .	  Juan	  Naredo	  Turrado	  
2148	   Biodiversitat:	  Conservació	  i	  Evolució	   .	  Inés	  Segovia	  Campos	  

.	  Edwin	  José	  Borja	  Borja	  
2116	   Bioinformàtica	   .	  Adrián	  Santiago	  Ortiz	  
2131	   Biotecnologia	  de	  la	  Reproducció	  Humana	  Assistida	   .	  Raquel	  del	  Gallego	  Bonilla	  

.	  Alba	  Mas	  Pellicer	  
2171	   Ciències	  Actuarials	  i	  Financeres	   .	  José	  Gabriel	  Gascó	  Martínez	  
2006	   Ciències	  Odontològiques	   .	  Elena	  Ferrando	  Magraner	  
2206	   Comptabilitat,	  Auditoria	  i	  Control	  de	  gestió	   .	  David	  Pla	  Mira	  
2139	   Contaminació	  i	  Toxicologia	   .	  Claudia	  Sanz	  Lanzas	  
2149	   Continguts	  i	  Formats	  Audiovisuals	   .	  Carlos	  Muñoz	  Gadea	  
2107	   Cooperació	  al	  Desenvolupament	   .	  Julia	  Garrido	  López	  
2132	   Creació	  i	  Gestió	  d’Empreses	  Innovadores	   .	  Ginger	  López	  Montaleza	  
2118	   Criminologia	  i	  Seguretat	   .	  Adrián	  Jiménez	  Ribera	  
2037	   Desenvolupament,	  Institucions	  i	  Integració	  Econòmica	   .	  Pablo	  Fernández	  Cebrián	  
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2212	   Direcció	  d’Empreses	  MBA	   .	  José	  Ortiz	  Soler	  
2179	   Direcció	  i	  Gestió	  de	  l’Activitat	  Física	  i	  l’Esport	   .	  Olga	  Colino	  Martínez	  
2126	   Direcció	  i	  Gestió	  de	  Recursos	  Humans	   .	  Raúl	  Payá	  Castiblanque	  
2135	   Direcció	  i	  Planificació	  del	  Turisme	   .	  Carolina	  Satorres	  Mira	  
2005	   Dret	  Administratiu	  i	  de	  l’Administració	  Pública	   .	  Anna	  Puncel	  García	  
2223	   Dret	  Constitucional	   .	  José	  Salvador	  Tárrega	  Cervera	  
2128	   Dret	  de	  l’Empresa,	  Assessoria	  Mercantil,	  Laboral	  i	  

Fiscal	  
.	  Ángela	  Martín-‐Pozuelo	  López	  
.	  Yolanda	  González	  Fenoll	  

2104	   Dret,	  Empresa	  i	  Justícia	   .	  Mª	  Carmen	  Barrón	  López	  
2025	   Drets	  Humans,	  Democràcia	  i	  Justícia	  Internacional	   .	  Cristina	  Martínez	  Ferrando	  
2147	   Drets	  Humans,	  Pau	  i	  Desenvolupament	  Sostenible	   .	  Camilo	  Andrés	  Victoria	  Peña	  

.	  Carmen	  Cabrera	  Martínez	  
2130	   Dret	  i	  Violència	  de	  Gènere	   .	  Elisa	  Simó	  Soler	  
2202	   Economia	   .	  Daniel	  Ferrer	  Lázaro	  
2204	   Economia	  Social	   .	  Jesús	  López	  Jordán	  
2215	   Educació	  Especial	   .	  Francisco	  Javier	  García	  García	  

.	  Estela	  Guembe	  Elizalde	  

.	  Gemma	  López	  Pascual	  
2172	   Enginyeria	  Ambiental	   .	  Guillermo	  Noriega	  Hevia	  
2231	   Enginyeria	  Biomèdica	   .	  Diego	  Ignacio	  Osorio	  Fortea	  
2199	   Enginyeria	  Electrònica	   .	  Antonio	  Cervelló	  Duato	  
2182	   Enginyeria	  de	  Serveis	  i	  Aplicacions	  Web	   .	  Miguel	  Beteta	  Marco	  
2174	   Enginyeria	  de	  Telecomunicació	   .	  Alfonso	  Molina	  Montilla	  
2209	   Enginyeria	  Química	   .	  Belén	  Uriol	  Balbín	  
2111	   Erasmus	  Mundus	  en	  Psicologia	  del	  Trabajo	   .	  David	  Montesa	  García	  
2193	   Erasmus	  Mundus	  en	  Química	  Teòrica	  i	  Modelització	  

Computacional	  
.	  Sebastian	  Pawel	  Sitkiewicz	  

2119	   Especialització	  i	  Intervenció	  Logopèdica	   .	  Gessami	  Bordes	  Ochoa	  
2010	   Estratègia	  d’Empresa	   .	  Alberto	  Badenes	  Rocha	  
2196	   Estudis	  Anglesos	  Avançats	   .	  Leopoldina	  Pedro	  Mustieles	  
2065	   Estudis	  Internacionals	  de	  la	  Unió	  Europea	   .	  Alberto	  Armero	  Estruch	  
2080	   Estudis	  Hispànics	  Avançats:	  Aplicacions	  i	  Investigació	   .	  Enrique	  Andrade	  Martínez	  
2136	   Ètica	  i	  Democràcia	   .	  Josué	  Brox	  Ponce	  
2180	   Euromediterrani	  en	  Neurociències	  i	  Biotecnologia	   .	  Miriam	  Herranz	  Notario	  
2195	   Finances	  Corporatives	   .	  Caridad	  Aguilar	  Hernández	  

.	  Karen	  Michel	  Serrano	  Orellana	  
2150	   Física	  Avançada	   .	  Víctor	  Miralles	  Aznar	  
2140	   Física	  Mèdica	   .	  Teresa	  Monserrat	  Fuertes	  
2141	   Fisiologia	   .	  María	  Heras	  Hernández	  
2152	   Fisioteràpia	  dels	  Processos	  d’Envelliment	   .	  David	  Hernández	  Guillen	  
2153	   Gènere	  i	  Polítiques	  d’Igualtat	   .	  María	  Morales	  Sánchez	  
2155	   Gestió	  Cultural	   .	  Sandra	  Minguez	  Molina	  
2154	   Gestió	  de	  la	  Qualitat	   .	  Aldo	  Giovanni	  Caypa	  Altare	  
2069	   Gestió	  de	  Negocis	  Internacionals	  (IMBA)	   .	  Christoph-‐Hendri	  Schmidt	  
2120	   Gestió	  de	  Recursos	  Hídrics	   .	  Rubén	  Alejandro	  Hornos	  

Palmero	  
2044	   Història	  Contemporània	   .	  José	  Antonio	  Abad	  Labrador	  
2121	   Història	  de	  la	  Formació	  del	  Món	  Occidental	   .	  Lara	  San	  Miguel	  Chover	  
2014	   Història	  de	  l’Art	  i	  Cultura	  Visual	   .	  Isabel	  Lloret	  Sos	  
2197	   Història	  i	  Identitats	  en	  el	  Mediterrani	  Occidental	  

(segles	  	  XV-‐XIX)	  
.	  David	  Ferré	  i	  Gispets	  

2219	   Infermeria	  Oncològica	   .	  María	  Paniagua	  Collado	  
2181	   Interculturalitat,	  Comunicació	  i	  Estudis	  Europeus	   .	  Pau	  Sellés	  Flores	  
2048	   Internacional	  en	  Migracions	   .	  Carlos	  Gallego	  Sánchez	  
2166	   Internacionalització	  Econòmica	   .	  María	  Acuña	  
2151	   Intervenció	  Psicològica	  en	  Àmbits	  Socials	   .	  Sara	  Benlloch	  Bueno	  
2137	   Investigació	  Biomèdica	   .	  Isabel	  Moyá	  Marín	  
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2157	   Investigació	  Didàctiques	  Específiques	   .	  Mª	  de	  los	  Angeles	  Gómez	  
Climent	  
.	  Javier	  Alabau	  Gonzalvo.	  

2207	   Investigació	  en	  Llengües	  i	  Literatures	   .	  María	  Morant	  Giner	  
2210	   Investigació	  en	  Biologia	  Molecular,	  Cel·∙lular	  i	  Genètica	   .	  Maria	  Pelechá	  Salvador	  
2224	   Recerca	  i	  Desenvolupament	  en	  Biotecnologia	  i	  

Biomedicina	  
.	  Mónica	  Escamilla	  Aguilar	  

2178	   Investigació	  i	  Intervenció	  en	  Ciències	  de	  l’Activitat	  
Física	  i	  l’Esport	  

.	  Pablo	  Tomás	  Fernández	  
Venegas	  

2138	   Investigació	  i	  Ús	  Racional	  del	  Medicament	   .	  Silvia	  Mir	  Palomo	  
2183	   Investigació	  Matemàtica	   .	  Óscar	  Roldán	  Blay	  
2096	   Investigació,	  Tractament	  i	  Patologies	  Associades	  en	  

Drogodependències	  
.	  Tamara	  Escrivá	  Martínez	  

2114	   Màrqueting	  i	  Investigació	  de	  Mercats	   .	  Héctor	  Salvador	  Pérez	  
.	  Miyu	  Chang	  Lua	  
.	  Macarena	  Muñoz	  Bartual	  

2038	   Malalties	  Parasitàries	  Tropicals	   .	  Karla	  Vasco	  Aguas	  
2122	   Mediació,	  Arbitratge	  i	  Gestió	  de	  Conflictes	  en	  Dret	  

Privat	  
.	  Ermida	  Aguero	  Ugalde	  

2208	   Nanociència	  i	  Nanotecnologia	  Molecular	   .	  Alejandro	  Nuñez	  López	  
2074	   Neurociències	  Bàsiques	  i	  Aplicades	   .	  Isabel	  Roger	  Baynat	  
2185	   Neurociències	  cognitives	  i	  Necessitats	  Educatives	  

Específiques	  de	  Suport	  Educatiu	  
.	  Cecilia	  Ruth	  Mendoza	  
Barrenechea	  	  

2194	   Nutrició	  Personalitzada	  i	  Comunitària	   .	  David	  Novo	  Patín	  
.	  Paula	  Iglesias	  González	  

2175	   Optometria	  Avançada	  i	  Ciències	  de	  la	  Visió	   .	  José	  Vicente	  García	  Marqués	  
2200	   Paleontologia	  Aplicada	   .	  Rafael	  Matamales	  Andreu	  
2213	   Patrimoni	  Cultural	   .	  Carlos	  Manuel	  García	  Giménez	  

.	  Mauro	  Ponsoda	  Carreres	  
2159	   Pensament	  Filosòfic	  Contemporani	   .	  Alberto	  Serrano	  Peris	  
2160	   Planificació	  i	  Gestió	  Processos	  Empresarials	   .	  Consuelo	  Parreño	  Torres	  
2203	   Política	  Econòmica	  i	  Economia	  Pública	   .	  Amparo	  Martí	  Martí	  
2216	   Política,	  Gestió	  i	  Direcció	  en	  Organitzacions	  Educatives	   .	  Juan	  Carlos	  Madrid	  Castro	  
2161	   Prevenció	  de	  Riscos	  Laborals	   .	  Marta	  Rodríguez	  Cuartero	  
2024	   Professor	  Educació	  Secundària	   .	  Abraham	  Galán	  Morant	  

.	  Lia	  Ferrando	  Esteve	  

.	  Francisca	  Roger	  Espinosa	  

.	  Mireia	  Vives	  Martínez	  

.	  Alejandro	  Bas	  Cerdá	  

.	  Maria	  José	  Dominguez	  Hervás	  

.	  Paula	  Pellicer	  Piquer	  

.	  Germán	  Bivra	  Llodra	  

.	  Francisco	  Pardavila	  Pino	  

.	  Fernando	  Pascual	  Lavilla	  

.	  Alicia	  Jiménez	  Cabrera	  

.	  Ingrid	  Peiró	  Pous	  

.	  Miguel	  Angel	  Alonso	  Sánchez	  

.	  Jorge	  Agost	  Prades	  

.	  Marta	  Civera	  Rodrigo	  

.	  Anna	  Albero	  Ibañez	  

.	  Núria	  Pons	  Carles	  

.	  Beatriz	  Reverter	  Oliver	  

.	  Daniel	  Ramirez	  Torondel	  
2191	   Psicologia	  General	  Sanitària	   .	  Maria	  Pilar	  Albero	  Gallego	  

.	  Henar	  Gutiérrez	  Collar	  

.	  Viktoria	  Tamasi	  
2187	   Psicogerontologia	   .	  Yaiza	  Olmo	  Verdeguer	  
2176	   Psicologia	  de	  l’Educació	  i	  Desenvolupament	  Humà	  en	   .	  Angie	  Carolina	  Jiménez	  
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Contextos	  Multiculturals	   Camacho	  
2105	   Psicologia	  i	  Psicopatologia	  Perinatal	  i	  Infantil	   .	  Pilar	  Rodríguez	  Rubio	  
2211	   Psicopedagogia	   .	  Elena	  Cajal	  López	  
2021	   Qualitat	  i	  Seguretat	  Alimentària	   .	  Jaime	  Zacarias	  García	  

.	  Jorge	  Esquivel	  Negrín	  
2218	   Química	   .	  Belén	  Lerma	  Berlanga	  
2214	   Química	  Sostenible	   .	  Juan	  Ferrera	  González	  
2216	   Química	  Orgànica	   .	  Marcos	  Escolano	  Pérez	  
2220	   Recuperació	  Funcional	   .	  Natalia	  Cezón	  Serrano	  

.	  Raquel	  Mollá	  Coll	  
2124	   Salut	  Pública	  i	  Gestió	  Sanitària	   .	  Sabina	  Gracia	  Moyà	  
2109	   Tècniques	  Experimentals	  en	  Química	   .	  Enric	  Pellicer	  Castell	  
2001	   Tècniques	  per	  a	  la	  gestió	  del	  Medi	  Ambient	  i	  el	  

Territori	  
.	  Enzo	  Esteban	  Sepúlveda	  
Zúñiga	  

2162	   Teledetecció	   .	  Eatidal	  Amin	  Darei	  

 
Punt 7. Aprovació, si escau, del calendari acadèmic de la Universitat de 
València, per al curs 2018/2019. 
 
La vicerectora d’Estudis de Grau i Política Lingüística indica que els 
estudiants volen presentar un plantejament diferent del calendari per al 
proper curs i cal estudiar-lo amb detall. Per tant, retira l’assumpte.  
 
Punt 8. Aprovació, si escau, de la proposta de programa de doble titulació 
del grau en Negocis Internacionals/International Business per la University 
North Florida.  
 
La vicerectora d’Estudis de Grau i Política Lingüística presenta l’assumpte i 
fa referència a la documentació que hi ha en l’Aula Virtual de la Universitat 
de València. Indica que es tracta d’una proposta més de programa de 
doble titulació internacional en un grau en el qual ja s’estan oferint en 
l’actualitat 7 programes de doble titulació amb diferents universitats. 
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds. 
 
Per assentiment dels membres del consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 7/2018. “Aprovar el programa de doble titulació 
del grau en Negocis Internacionals/International Business 
per la University North Florida, i autoritzar la signatura 
del conveni corresponent que s’adjunta com a annex.” 
Annex IV. 

 
Punt 9. Autorització, si escau, de pagament de bestreta al professorat 
funcionari del complement autonòmic 2018. 
 
La vicerectora d’Estudis de Grau i Política Lingüística presenta l’assumpte i 
fa referència a la documentació que hi ha en l’Aula Virtual de la Universitat 
de València.  
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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 8/2018. “Aprovar l’acord que s’adjunta com 
annex, d’autorització a la Gerència de la Universitat de 
València al pagament, amb caràcter de bestreta, de les 
retribucions addicionals del professorat universitari per a 
l’any 2018.” Annex V. 

 
Punt 10. Autorització, si escau, per a la signatura de convenis de 
col·laboració. 
 
La vicerectora d’Investigació i Política Científica, el vicerector 
d’internacionalització i Comunicació i el delegat del rector per a Estudiants 
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. 
 
Així mateix el vicerector d’Economia, Infraestructures i Tecnologies de la 
Informació presenta un conveni amb l’Ajuntament de València sobre cessió 
de parcel·les que permetran el tancat perimetral del Campus de Tarongers 
i una revisió dels espais. Manifesta l’agraïment institucional a la vicerectora 
d’Ordenació Acadèmica, Professorat i Sostenibilitat i a la Unitat Tècnica pel 
treball que han fet que culmina en aquest conveni. 
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Per assentiment dels membres del consell, es prenen els acords següents: 
 

ACGUV 9/2018. “Autoritzar la signatura del conveni de 
col·laboració entre el BBVA Research i la Universitat de 
València. Estudi General, per al desenvolupament de 
l’estudi: El Análisis de los efectos de los shoks fiscales y 
financieros en la Economia Española, el text del qual 
s’adjunta com a annex.” Annex VI. 

 
ACGUV 10/2018. “Autoritzar la signatura del conveni de 
col·laboració entre la Fundació Parc Científic i la 
Universitat de València. Estudi General, el text del qual 
s’adjunta com a annex.” Annex VII. 

 
ACGUV 11/2018. “Autoritzar la signatura del conveni 
marc de col·laboració entre la societat Innsomnia 
Accelerator, S.L  i la Universitat de València. Estudi 
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General, el text del qual s’adjunta com a annex.” Annex 
VIII. 

 
ACGUV 12/2018. “Autoritzar la signatura del conveni de 
col·laboració entre Intelema Relaciones Humanas 
Inteligentes, S.L  i la Universitat de València. Estudi 
General, el text del qual s’adjunta com a annex.”Annex 
IX. 

 
ACGUV 13/2018. “Autoritzar la signatura del conveni de 
col·laboració entre No Spoon Tech Lab, S.L i la Universitat 
de València. Estudi General, el text del qual s’adjunta 
com a annex.” Annex X. 

 
ACGUV 14/2018. “Autoritzar la signatura del conveni de 
col·laboració entre la Red Internacional de Educación para 
el Trabajo (RIET) i la Universitat de València. Estudi 
General, el text del qual s’adjunta com a annex.” Annex 
XI. 

 
ACGUV 15/2018. “Autoritzar la signatura del conveni 
marc de col·laboració entre la Universidad Anáhuac 
México (México) i la Universitat de València. Estudi 
General, el text del qual s’adjunta com a annex.” Annex 
XII. 

 
ACGUV 16/2018. “Autoritzar la signatura del conveni 
marc de col·laboració entre la Adama Science and 
Technology University (Etiòpia) i la Universitat de 
València. Estudi General, el text del qual s’adjunta com a 
annex.” Annex XIII. 

 
ACGUV 17/2018. “Autoritzar la signatura del conveni 
marc de col·laboració entre la Institute of Europe of 
Russian Academy of Sciences (Russia) i la Universitat de 
València. Estudi General, el text del qual s’adjunta com a 
annex.” Annex XIV. 

 
ACGUV 18/2018. “Autoritzar la signatura del conveni 
marc de col·laboració entre la Universidad de Santiago de 
Chile  i la Universitat de València. Estudi General, el text 
del qual s’adjunta com a annex.” Annex XV. 

 
ACGUV 19/2018. “Autoritzar la signatura del conveni 
marc de col·laboració entre l’ Instituto Tecnológico de 
Santo Domingo –Intec- (República Dominicana) i la 
Universitat de València. Estudi General, el text del qual 
s’adjunta com a annex.” Annex XVI. 
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ACGUV 20/2018. “Autoritzar la signatura del conveni 
entre l’Ajuntament de València i la Universitat de 
València. Estudi General,  per a la regularització 
patrimonial d’immobles d’ambues Administracions, el 
text del qual s’adjunta com a annex.” Annex XVII. 

 
ACGUV 21/2018. “Autoritzar la signatura del conveni 
marc de col·laboració entre el Consell de la Joventut de la 
Comunitat Valenciana i la Universitat de València. Estudi 
General, el text del qual s’adjunta com a annex.” Annex 
XVIII. 

 
Punt 11. Informe sobre la Bústia de Suggeriments, Queixes i Felicitacions 
de la Universitat de València, curs 2016/2017. 
 
El vicerector de Participació i Projecció Territorial presenta l’assumpte i fa 
referència a la documentació que hi ha en l’Aula Virtual de la Universitat de 
València. Informa que la Bústia és un servei per a utilització de la 
Universitat i l’Entreu li dóna suport. El SAP ha elaborat aquest informe. Hi 
ha hagut 861 comunicacions, de les quals el 75% són queixes, el 12% 
felicitacions i el 13% suggeriments. El 60% dels usuaris són dones. Quant 
als motius, el 32% ho presenta per raons acadèmiques, el 20% per raons 
de gestió i la resta és per altres motius. Van rebre resposta el 83’7% de 
les comunicacions i la mitjana de resposta és de 8 dies. Afegeix que s’han 
incorporat 21 accions de millora. Pel que fa a la quantitat de personal que 
utilitza la Bústia, hem millorat lleugerament respecte de l’any passat. 
Finalment, agraeix als usuaris i usuàries la seua participació i també a la 
directora del Servei d’Anàlisi i Planificació, Teresa Bausá, i a Núria Boronat. 
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
La coordinadora de l’AGE indica que les queixes no transcendeixen si no 
tenen resposta en 72 hores. Pregunta si hi ha algun mecanisme per a 
resoldre’l. 
 
El vicerector de Participació i Projecció Territorial contesta que li consta 
que es fa un seguiment de tots els casos i li demana més informació sobre 
casos concrets. 
 
Per assentiment dels membres del consell, es pren l’acord següent: 
 

 ACGUV 22/2018. “Aprovar l’informe de la Bústia de 
Suggeriments, Queixes i Felicitacions de la Universitatt de 
València, corresponent al curs acadèmic 2016/2017, que 
s’adjunta com a annex.” Annex XIX. 
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Punt 12. Autorització, si escau, per a la signatura del contracte “Servei de 
neteja respectuós amb el medi ambient i la salut laboral de diverses 
dependències de la Universitat 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. Es tracta de demanar l’autorització tal 
i com exigeix la llei. 
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
El president de la Junta de PDI pregunta planteja dubtes sobre el significat 
de “servei de neteja respectuós amb el medi ambient”. Caldria veure el 
contingut del contracte. En vistes al futur, proposa que s’incloga el text i 
es negocie la part laboral. 
 
Se sotmet a votació la proposta. La votació es fa a mà alçada i per 34 
vots a favor, cap en contra i 3 abstencions, es pren l’acord següent:  
 

ACGUV 23/2018. “Autoritzar la signatura del contracte: 
Servei de neteja respectuós amb el medi ambient i la salut 
laboral de diverses dependències de la Universitat de 
València, per un valor de  22.624.995,92 euros.” 

 
Punt 13. Informe sobre la declaració d’emergència de l’obra de serveis del 
Campus de Tarongers.  
 
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 el projecte de reforma 
s’està concloent.  
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Per assentiment dels membres del consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 24/2018. “Prendre coneixement de la declaració  
d’emergència de les obres de demolició de la superfície de 
rajola caravista de la zona nort de la façana de l’edifici de 
serveis del Campus de Tarongers, que recau sobre la 
rampa d’accés de vehicles a l’edifici i reposició de la part 
de la façana afectada, per un import estimat de 80.842, 94 
euros, l’expedient del qual s’adjunta com a annex.” Annex 
XX. 
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Punt 14. Informe sobre adjudicació d’acords marc per a la realització 
d’obres de reparació, ampliació i millora de la Universitat 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. Demana autorització per a adjudicar 
l’acord marc. L’acord actual amb les empreses finalitza al maig de 2018 i 
cal fer una renovació. El sostre de l’acord marc és de 30 milions d’euros. 
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
El president de la Junta de PDI indica, pel que fa a les contractacions, que 
cal veure les condicions laborals i el seu seguiment, ja que hi ha problemes 
amb les empreses contractistes. 
 
El vicerector d’Economia, Infraestructures i Tecnologies de la Informació 
contesta que tots els contractes compleixen estrictament la legalitat i es 
fa el seguiment en col·laboració amb els serveis.  
 
Per assentiment dels membres del consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 25/2018. “Autoritzar l’adjudicació d’acords 
marc per a la realització d’obres de reparació, ampliació i 
millora de la Universitat de València per imports de fins a 
500.000 euros (IVA exclòs), d’acord amb l’informe que 
s’adjunta com a annex.” Annex XXI. 

 
Punt 16. Aprovació, si escau, de la proposta d’acord dels barems per a la 
provisió de llocs de treball de PAS 
 
Es retira aquest assumpte perquè no hi ha hagut reunió de la Mesa 
Negociadora. 
 
Punt 17. Torn obert de paraules.  
 
Raquel Borges transmet la inquietud d’un antic alumne, ara investigador a 
la Universitat de Harvard que ha de tornar i no coneix les condicions. 
 
El degà de la Facultat de Medicina s’acomiada com a degà de la Facultat i 
vol donar les gràcies a moltes persones: 
Al rector pel seu compromís institucional i personal i per totes les 
renúncies que ha fet per a dirigir la Universitat. 
A l’equip rectoral per les múltiples gestions que ha fet més enllà de la 
responsabilitat del càrrec com una aposta personal, ajuda al centre, al 
professorat, estudiants i PAS que ha dirigit. 
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Al col·lectiu de degans, deganes i directora per les reunions mensuals de 
teràpia de grup que han sigut molt reconfortants i que han desenvolupat 
amistats encomiables. 
 
Compara la Universitat amb una nau que navega durant 500 anys gràcies a 
les seues formes i que es l’obra viva. L’obra morta també navega però 
menys i s’enfronta pitjor a les situacions adverses. Com a mariner, li 
preocupa que en aquesta universitat cada vegada hi haja més obra morta, 
perquè ens fèiem més còmodes en el treball. Cita a John Mansfield quan 
diu que “hi ha poques coses més belles que una universitat”. 
 
D’altra part es pregunta si el PAS rep el reconeixement que mereix. Opina 
que el sistema funcionarial és caduc i que si continuem dient “tinc plaça en 
propietat” no es podrem mantenir molt de temps.  
 
El degà de la Facultat de Química indica que el 9 de març s’elegeix nou 
degà a la Facultat. S’acomiada manifestant el seu agraïment i que ha sigut 
un orgull i un honor compartit a més d’un aprenentatge personal ocupar 
un seient en el Consell de Govern i en les comissions i dóna les gràcies a 
tots els seus companys. 
 
La coordinadora de l’AGE invita a tots a assistir al debat dels candidats el 
dia 20 de febrer de 2018. 
 
El degà de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació agraeix als 
degans el seu acomiadament.  
 
El vicerector d’Internacionalització i Cooperació contesta la intervenció de 
Raquel Borges que espera que la convocatòria d’estades 2+2 estiga clara, 
vint professors gaudeixen d’aquestes estades. Cal dir a Diego González 
Cadenas, de la Facultat de Dret,  que no patisca perquè encara li queda un 
any i mig d’estada a Harvard. Si té algun dubte, es pot posar en contacte 
amb el coordinador o amb ell personalment per a resoldre qualsevol 
qüestió. 
 
Finalment el rector agraeix als degans i deganes que s’acomiaden la tasca 
que han desenvolupat en aquests anys.  
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I com que no hi ha més assumptes a tractar, es clou la sessió a les 12,30 
hores, de la qual cosa, com a secretària general, estenc aquesta acta.  
 
 
 
Vist i plau 
El rector 
 
 
 
 
Esteban Morcillo Sánchez. 
 
 
 


