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CONSELL DE GOVERN 
 
A la ciutat de València, el dia 27 de març de 2018, a les 9’30 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. 
 
Degana Fac.  Filosofia i C. 
Educació: Rosa Mª Bo Bonet 
 
Degà Fac. Filologia, Traducció i 
Comunicació: Carlos Padilla 
Carmona. 
 
Degana Fac. Psicologia: Mª Dolores 
Sancerni Beitia 
 
Degà Fac. Medicina i Odontologia:  
Francisco Javier Chorro Gascó 
 
Degà Fac. Infermeria I Podologia: 
Julio Jorge Fernández Garrido 
 
Vicegana Fac. Química: Mª Luz 
Cardona Prosper 
 
Degà Fac. Farmàcia: Juan Carlos 
Moltó Cortés 
 
Directora ETS Enginyeria: Paula 
Marzal Doménech 
 
Degà Fac. Dret. Francisco Javier 
Palao Gil 
 
Degà Fac.  Economia: José Manuel 
Pastor Monsalves. 
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Degà Fac. Ciències Socials: Albert 
Moncusí Ferré 
 
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. Economia: Salvador 
Castro Mafé 
 
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. Física: Joan Gómez 
Micó. 
 
Estudiant Fac. Dret: Julio Saiz 
Lahiguera 
 
Estudiant Fac. Magisteri: David 
Jiménez Hortelano 
 
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. Geografia i Història: 
Josep Montesinos Martínez 
 
Degà Fac. Ciències de l’Activitat 
Física i Esport: Vicente Añó Sanz 
 
Degà Fac. Fisioteràpia: Antonio 
Alberola Aguilar 
 
Degà Fac. Física: Jorge Vidal 
Perona 
 
Degana Fac. Ciències Biològiques: 
Carmen Baño Aracil 
 
President Junta PDI: Amat 
Sánchez Velasco  
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President Junta PAS:  Pedro 
Cabrera Juan 
 

Coordinadora AGE: Paula Sala 
Ivars

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

 
per a tractar els punts del següent  
 

ORDRE DEL DIA 
 
1. Aprovació, si escau, de lʼacta del Consell de Govern de 30 de gener de 2018. 
2. Informe del rector.  
3. Aprovació, si escau, de pròrroga de comissió de serveis.  
4. Aprovació, si escau, de lʼoferta acadèmica dʼestudis de grau i de màster del 
curs acadèmic 2018/2019.  
5. Aprovació, si escau, de convocatòria de dues places de professorat contractat 
doctor, per a lʼestabilització dʼinvestigadors del programa Ramon i Cajal. 
6. Aprovació, si escau, de calendari acadèmic per al curs 2018/2019. 
7. Aprovació, si escau, de proposta de places dʼaccés a les titulacions de grau i 
de màser oficial per al curs 2018/2019. 
8. Autorització, si escau, de signatura de convenis de col·laboració. 
9. Aprovació, si escau, de correcció dʼerrades de lʼacord del consell de govern 
327/2017, de 19 de desembre, sobre aprovació del procediment de progressió 
dins del sistema de la carrera professional.  
10. Aprovació, si escau, de la proposta de comptes anuals, exercici 2017. 
11. Aprovació, si escau, de la distribució de crèdit per a funcionament ordinari de 
centres, departaments i instituts universitaris, exercici 2018.  
12. Aprovació, si escau, de la distribució de la partida pressupostària per a 
lʼadquisició dʼequipament de labotoris docents, exercici 2018 i normes de gestió. 
13. Aprovació, si escau, de la distribució de la partida pressupostària 
corresponent als recursos de suport a la docència, exercici 2018. 
14. Aprovació, si escau, de tarifes del Museu de la Universitat de València 
dʼHistòria Natural (MUVHN). 
15. Aprovació, si escau, de cessió de drets de reproducció i comunicació pública 
entre RTVE i la Universitat de València. 
16. Torn obert de paraules.  
 

----------- 
 
Excusa la seua assistència el PDI Fac. Magisteri: Miquel Ángel Oltra Albiach 
 
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. 
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Punt 1. Aprovació, si escau, de l’acta del consell de govern de 30 de gener 
de 2018.  
 
El rector presenta l’assumpte i fa referència a la documentació que hi ha 
en l’Aula Virtual de la Universitat de València.  
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Per assentiment dels membres del consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 26/2018. “Aprovar l’acta del consell de govern de 
30 de gener de 2018”. 

 
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: 
 
. Sr. Manel García Marí, membre del Claustre de la Universitat en l’any 
2001. 
. Dra. Mª Carmen Piqué Noguera, professora ajudanta doctora del 
departament de Filologia Anglesa i Alemanya de la Facultat de Filologia, 
Traducció i Comunicació. 
. Dr. Diego Pascual Sáez Milán, catedràtic del departament d’Astronomia i 
Astrofísica.  
. Sr. Jesús Ferrando Arbona, estudiant de segon curs del grau en Ciències 
de l’Activitat Física i l’Esport.  
 
A continuació, dóna la benvinguda als nous membres electes i agraeix la 
dedicació i tasca als membres del consell que ja no hi són: 
. Dr. Francisco J. Chorro Gascó, degà de la Facultat de Medicina i 
Odontologia que substitueix al Dr. Federico Pallardó Calatayud.  
. Dr. Javier Palao Gil, degà de la Facultat de Dret que substitueix a la Dra. 
Elena Olmos Ortega. 
. Dra. Carmen Baño Aracil, degana de la Facultat de Ciències Biològiques, 
que substitueix al Dr. Javier Lluch Tarazona.  
. Dr. Jorge Vidal Perona, degà de la Facultat de Física que substitueix a la 
Dra. Soledad Gandia Franco.  
. Dra. Adela Mauri Aucejo, degana de la Facultat de Química, que 
substitueix al Dr. Isidro Salvador Monzó Mansanet.  
. Dra. Rosa Maria Bo Bonet, degana de la Facultat de Filosofia i Ciències de 
l’Educació, que substitueix al Dr. Jesús Alcolea Banegas.  
. Dr. Josep Montesinos Martinez, degà de la Facultat de Geografia i 
Història, que substitueix la Dra. Ester Alba Pagán. 
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. Dr. Albert Moncusí Ferré, degà de la Facultat de Ciències Socials, que 
substitueix el Dr. Ernest Cano Cano.  
. Dr. Óscar Barberá Marco, degà de la Facultat de Magisteri, que 
substitueix al Dr. Manuel Monfort Pañego.  
 
Igualment, felicita els degans i deganes que han estat reelegits: 
. Dr. Juan Luis Monterde García-Pozuelo, degà de la Facultat de Ciències 
Matemàtiques.  
. Dr. José Manuel Pastor Monsalvez, degà de la Facultad d’Economia.  
. Dr. Juan Carlos Moltó Cortés, degà de la Facultat de Farmàcia. 
. Dra. María Dolores Sancerni Beitia, degana Fac. Psicologia. 
. Dra. Paula Marzal Doménech, directora de l’ETSE. 
. Dr. Antonio Alberola Aguilar, degà de la Facultat de Fisioteràpia.  
 
En l’apartat de felicitacions, felicita:  
. El projecte liderat per la Universitat de València titulat : Silknow, silk 
heritage in the knowledge society: from punched cards to big data, deep 
learning and visual tangible simulations, per haver sigut seleccionat, en el 
marc del programa Horitzó2020, amb l’objectiu de promoure la 
conservació, difusió i millor enteniment del patrimoni europeu seder dels 
segles XVI al XIX. La iniciativa està coordinada per l’Institut de Robòtica i 
Tecnologies de la Informació i les Comunicacions i per la Facultat de 
Geografia i Història.  
 
. Els doctors honoris causa, Josep Massot i Manuel Liadonosa, per ser 
guardonats amb les medalles d’honor 2018 de la Xarxa Vives 
d’Universitats.  
 
. El Jardí Botànic de la Universitat de València, per ser guardonat en la 
cinquena edició dels Premis Biodiversitat i Societat, que atorga la Direcció 
General de Medi Natural i Avaluació Ambiental de la Generalitat Valenciana, 
en la categoria d’Investigació Aplicada a la Conservació de la Biodiversitat. 
 
. El grup Al Tall i el pelotari Paco Cabanes “El Genovés”, per ser guardonats 
amb el XIX Premi Vicent Ventura.  
 
. El grup de recerca en Pedagogia Universitària, pel seu estudi on conclou 
que l’alumnat universitari aprèn en funció de com els ensenya. Dirigit pel 
professor Bernardo Gargallo López, del departament de Teoria de 
l’Educació (Fac. Filosofia i C. Educació). 
 
. El Sr. Miguel Vicente Castillo Nácher, estudiant de tercer curs de la 
Facultat de Geografia i Història, per aconseguir una beca d’Erasmus als 
vuitanta-un anys, a la ciutat italiana de Verona.  
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. Els equips de tennis de taula i de camp a través, per guanyar dues 
medalles d’or, una de plata i tres de bronze en els campionats autonòmics.  
 
. La col·laboració científica de l’experiment ATLAS publica en European 
Physical Journal C la primera mesura de gran precisió realitzada en el Gran 
Col·lisionador d’Hadrons (LHC) del CERN de la massa del bosó W, una de 
les partícules elementals que juguen un paper fonamental en el 
comportament de la matèria a l’Univers. A la mesura ha contribuït 
notablement la tasca de l’Institut de Física Corpuscular en el detector 
ATLAS. 
 
. La Sra. Beatriz Martín i el Sr. Roberto Monllor, alumnes del màster en 
Investigació en Biologia Molecular, Cel·lular i Genètica de la Universitat de 
València, per ser premiats amb la realització del millor vídeo divulgatiu al 
concurs The do something challenge, promogut pel projecte Small World 
Iniciative (promogut pels Centers for Disease Control and Prevention i el 
National Institute of Allergy and Infectious Disease dels Estats Units, a més 
de la Sociedad Española de Microbiologia). 
 
. El projecte de la Universitat de València titulat Desenvolupament de 
l’altiplà nord de Bolívia pel control integral de la fascioliosi, dirigit pel 
catedràtic Santiago Mas Coma, del departament de Farmàcia i Tecnologia 
Farmacèutica i Parasitologia, per aconseguir un finançament de l’Agència 
Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament (AECID), 
que depèn del Ministeri d’Afers Exteriors i Cooperació, projecte que té per 
objecte conèixer les fonts d’infestació humana d’aquesta malaltia i 
dissenyar mesures de control. 
 
. El Dr. Eugenio Coronado Miralles, catedràtic del departament de Química 
Inorgànica, per haver sigut nomenat Doctor Honoris Causa per la Université 
de Bretagne Occidental, a Brest (França). 
 
. El Dr. Guillermo Mínguez Espallargas, de L’ICMOL, per haver sigut 
reconegut amb el Premi Fundació Princesa de Girona de Recerca Científica 
2018, per la seua brillant trajectòria en el camp dels materials moleculars.  
 
. L’equip de recerca Xarxa Inclou (Xarxa de Creació i Transferència de 
Coneixement per a la Inclusió Social), integrat pels investigadors i 
investigadores següents: Dr. Raúl Lorente, Sra. Verónica Ramírez, Sr. 
Victor F. Climent, Sra. Anna Giulia Ingellis i la professora Dra. Adoración 
Reyes Guamán Hernández, per presentar un informe amb les conclusions 
més rellevants obtingudes d’una enquesta a la població de la ciutat, 
acompanyada d’una anàlisi territorial dels Centres Municipals de Serveis 
Socials. L’informe forma part del projecte de recerca Diagnòstic Social de 
la Ciutat de València 2017, encarregada per l’Ajuntament. 
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. Els guanyadors de la cinquena edició dels premis Càtedra Divina Pastora: 
 . Sr. Maurice Eckhard, premi al treball de fi de màster per l’estudi El 
paraciclismo en España: análisis cualitativo del estado del ciclismo 
adaptado. 
 . Sra. Marta Domínguez, primer premi a la tesi doctoral pel treball 
Desarrollo de un sistema de clasificación funcional en slalom en silla de 
ruedas: clasificación basada en evidencias. 
 . Sra. Alba Roldán, segon premi a la tesi doctoral per la recerca 
Evaluación de los parámetros de rendimiento en Boccia: hacia la 
clasificación basada en la resistència. 
  
. La Dra. Empar Aguado Bloise, professora del departament de Sociologia i 
Antropologia Social, per estar distingida en la seua vint-i-cinquena edició 
amb el premi de Divulgació Feminista Carmen de Burgos, de l’Asociación 
de Estudios Históricos de la Mujer, de la Universitat de Màlaga, per un 
article sobre segregació horitzontal en dones estibadores portuàries.  
 
. El Dr. Albert Mora, coordinador del grup d’investigadors/es, la Dra. 
Ángeles Solanes i el Dr. Javier de Lucas (Institut de Drets Humans) i les 
doctores María Eugenia Gonzàlez, del departament de Sociologia i 
Antropologia Social i Ana Isabel Vázquez, de la Facultat de Treball Social 
de la UCLM i el departament de Treball Social i Serveis Socials de la 
Universitat de València, pel seu estudi Informe soci-jurídic sobre la situació 
de les persones immigrants a la Comunitat Valenciana, encarregat a la 
Direcció General d’Inclusió social de la Conselleria d’Igualtat i Polítiques 
Inclusives.  
 
. Els equips de les disciplines de bàsquet, handbol i voleibol, fútbol raqueta, 
pàdel rugbi, per guanyar deu medalles d’or, i tres de plata en les finals del 
Campionat Autonòmic d’Esport Universitari (CADU), organitzades per la 
Universitat d’Alacant.  
 
. La Unitat Mixta d’Investigació Calagua, formada per personal del 
departament d’Enginyeria Química de la Universitat de València i 
coordinada per la Dra. Aurora Seco Torrecillas i de l’Institut d’Enginyeria de 
l’Aigua i Medi Ambient de la UPV, junt amb un equip de treball format per 
tècnics de la Comissió Europea, organismes públics, universitats, centres 
d’investigació, empreses i usuaris finals procedents de cinc estats 
membres de la Unió Europea, per participar en un projecte europeu 
Sustainable Wastewater Treatment Combining Anaerobic Membrane 
Technology and Water Reuse,  per abordar les barreres normatives que 
frenen la innovació en el sector de la reutilització de les aigües residuals 
per a impulsar els principis de l’economia circular.  
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. La Dra. Carmen Alborch, medalla de la Universitat de València, per ser 
guardonada amb el onzè premi Avanzando en Igualdad de la FESP-UGT-PV. 
 
. L’equip d’esgrima de la Universitat de València. Per proclamar-se campió 
autonòmic per segon any consecutiu. 
 
. El Sr. Maurice Eckhard, Sra. Rosana López, Sr. Miguel Angel Arroyo i Sr. 
Javier Requení, per l’excel·lent actuació de l’equip Hyundai Koryo Car, 
esportistes de la Càtedra Divina Pastora d’Esport Adaptat i estudiants, per 
guanyar quatre medalles d’or, una de plata i una de bronze en els 
Campionats d’Espanya de Ciclisme Adaptat en Pista.  
 
. La Sra. Andrea Micó i Sra. Isabel Monzonis, parella femenina de la 
modalitat frontenis, per triomfar en l’internacional pilota Zalbaki i 
aconseguir l’or; i el Sr. Jorge Castro i el Sr. Victor Manuel Molina que van 
quedar subcampions en la categoria masculina.  
 
. L’equip de karate de la Universitat de València, per tornar a proclamar-se 
campió autonòmic en el CADU de karate i aconseguir vuit ors, nou plates i 
set bronzes.  
 
. Els nostres equips d’esports individuals: escalada, esquaix, natació, tir 
amb arc, i pilota, per guanyar en cinc campionats autonòmics vint-i-quatre 
ors, vint plates i dotze bronzes per a la Universitat de València.  
 
. L’equip de la UV de camp, per portar-se subcampionat en masculí, en el 
Campionat d’Espanya Universitari (CEU), que es va celebrar a Llinares.  
 
. La Dra. Pilar Barreto Martín, catedràtica del departament de Personalitat, 
Avaluació i Tractaments Psicològics, per ser una de les setge dones 
guardonades amb el premi Sanitarias, corresponent al 2018 en l’apartat de 
Psicologia. El premi està promogut per Sanitaria 2000, grup editor de la 
revista Redacción Médica. 
 
. El Dr. Rafael Roca Ricart, professor del departament de Filologia Catalana, 
per rebre el premi d’Assaig i Investigació Francesc Martinez i Martinez, pel 
seu estudi titulat La germanor cultural valencià-catalana a través d’un 
epistolari inèdit de Teodor Llorente (1865-1910), premi promogut per 
l’Ajuntament d’Altea i l’Institut Alicantí de Cultura Juan Gil-Albert. 
 
En l’apartat de les publicacions, felicita: 
 
. Els investigadors del departament de Cirurgia, Dr. Francisco Javier Belda 
Nacher, i els professors associats, Dr. Rafael José Badenes Quiles i Dr. 
Armando Maruenda Paulino, per la seua participació en la recerca on es 
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destaca els costos humans i econòmics que genera el traumatisme 
cranioencefàlic (TCE) i s’alerta sobre la necessitat d’introduir la medicina 
de precisió en el tractament d’aquests; investigació amb més de 4.500 
pacients de vint països de la Unió Europea. Publicat en la revista  The 
Lancet Neurology. 
 
. L’equip d’investigadors/es, dirigit pel catedràtic José Manuel García 
Verdugo, del departament de Biologia Cel·lular, Biologia Funcional i 
Antropologia Física, amb col·laboració internacional amb els laboratoris 
dels científics Sr. Arturo Álvarez-Buylla (Universitat de Califòrnia, San 
Francisco) i Sr. Zhengang Yang (Universitat de Fudan, Xangai), per la 
investigació que afirma que la generació de noves neurones en l’hipocamp 
humà descendeix bruscament en els xiquets fins a nivells indetectables en 
adults (la neurogènesi hipocampal adulta és pràcticament inexistent, al 
contrari del que s’ha pensat en les darreres dècades). Treball publicat en la 
revista Nature. 
 
En l’apartat d’actes i reunions, han tingut lloc els següents: 
 
. Reunió del Consell General de la Xarxa Vives d’Universitats, a la Sala de 
Juntes del Centre Cultural La Nau.  
. Assemblea General de la CRUE.  
. Reunió del Consell Valencià d’Universitats. 
. Inauguració oficial de l’Institut de Biologia Integrativa de Sistemes, al Parc 
Científic, amb assistència de la secretària d’estat Sra. Carmen Vela, la 
presidenta del CSIC, Sra. Rosa Menéndez, del conseller d’Hisenda, Sr. 
Vicent Soler i del director de l’I2SYSBIO, Sr. José Luis García López.  
. Acte de lliurament de la vuitena edició dels premis Manuel Castillo 
d’Investigació i Periodisme per la pau i la cooperació, al Centre Cultural La 
Nau.  
. Inauguració de Jornades Debat sobre la Corrupció Pública: la resposta del 
Dret, amb assistència del conseller de Transparència, Sr. Manuel Alcaraz, al 
Saló de Graus de la Facultat de Dret.  
. Acte de donació de la col·lecció de 391 minerals d’Arturo García Igual, 
per part de la seua filla, Sra. Mª Celia García Álvarez-Coque, a la Sala de 
reunions del Museu d’Història Natural.  
. Inauguració del deseté Fòrum d’Ocupació i Emprenedoria a la Facultat 
d’Economia, amb assistència del president de la Generalitat Valenciana, Sr. 
Ximo Puig i del conseller d’Hisenda i Model Econòmic, Sr. Vicent Soler.  
. Inauguració del Museu d’Història Natural de la Universitat de València al 
Campus de Burjassot, amb assistència del president de la Diputació.  
. Acte de presentació del llibre Aporofobia, el rechazo al pobre, de la 
professora Dra. Adela Cortina, al Centre Cultural La Nau. 
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. Assistència al Fòrum de diàleg sobre finançament del sistema universitari, 
organitzat per la Generalitat Valenciana, amb assistència dels rectors de 
les Universitats Valencianes.  
. Assistència a l’acte de cessió Presidència-CRUPV del rector de la 
Universitat d’Alacant al rector de la UPV, a la Universitat Politècnica de 
València.  
. Inauguració de l’acte de la segona jornada UVCàtedres, amb l’objecte 
d’agrair als patrocinadors i a la direcció de les càtedres de la Universitat el 
seu treball durant el 2017 i es va donar la benvinguda a les noves 
càtedres de la UV creades aquest any amb assistència del conseller 
d’Economia Sostenible, Sr. Rafael Climent, al Saló d’Actes d’aquest edifici.  
. Acte d’estrena del documental de Blasco Ibàñez, al Jardí Botànic.  
. Recepció del director de l’Oficina Marca España, Sr. Francisco Rábena, 
acompanyat del vicerector Guillermo Palao. 
. Acte de presentació del llibre Per què els Drets Humans?, de l’Institut de 
Drets Humans del seu director, el catedràtic Dr. Javier de Lucas Martín, al 
Centre Cultural La Nau.  
. Assistència a la sessió plenària de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, al 
Monestir de San Miquel dels Reis. 
. Acte d’acceptació del càrrec de president d’honor de la Fundació ADEIT 
de la Universitat de València per part del president de la Generalitat 
Valenciana, Sr. Ximo Puig, celebrat al Palau de la Generalitat.  
. Eleccions a rector/a de la Universitat i la segona volta.  
. Lectura del manifest institucional i assistència a la conferència Sin regles. 
Erótica y Libertad femenina en la madurez, de la Sra. Anna Freixas. 
. Jornada de vaga i concentració a les portes del rectorat de cinc minuts 
amb motiu del Dia Internacional de la Dona.  
. Solemne acte d’investidura com a Doctora Honoris Causa, de la 
professora Dra. Lona Schiebinger. 
 
El rector comunica que s’han signat els convenis i contractes següents: 
 
. Un nou contracte de Comodat amb la Generalitat Valenciana, per a 
renovar el dipòsit de dues obres de Francisco de Goya en el Museu de 
Belles Arts de València.  
. Una acta de donació per la qual la Universitat de València rep els 
documents corresponents a l’arxiu personal de l’excel·lent mestra 
republicana Sra. Alejandra Soler i el seu marit Sr. Arnaldo Azzati.  
. Un conveni de col·laboració amb la Generalitat, a través de la Conselleria 
de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, per a la 
creació i funcionament de la Càtedra de Govern Obert, Participació i Open 
Data, durant l’exercici 2018. 
 
Afegeix que la Universitat de València va implantar a començament del 
2018 el protocol “https” a tots els portals web. La mesura, que ha havia 
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estat aplicada fa temps en tots aquells serveis en línia de la Universitat de 
València, que impliquen l’ús de dades personals, permet un millor 
posicionament web dels portals corporatius de la Universitat, la tendència 
és l’eradicació per complet del protocol “http”. 
 
La nostra Universitat se situa com la tercera d’Espanya, la noranta-cinc 
d’Europa i la dos-centes deu del món, segons el University Rànquing by 
Academic Performance-URAP, integrat per membres del METU (Informatics 
Institute of Middle East Technical University, de Turquia). 
 
Finalment, i per indicació de Mavi Mestre, que ha estat elegida rectora 
recentment, anuncia amb relació als concursos de places per a 
l’estabilització i promoció del professorat, dins de l’Oferta Pública 
d’Ocupació del 2018, que en el proper consell de govern del 24 d’abril, 
previ informe de la comissió de Professorat, se sotmetrà a aprovació 
conjunta les sol·licituds de promoció i els perfils i tribunals de les places 
que es lliuraran al DOGV i al BOE per a la seua publicació i així iniciar el 
procés per a la realització dels concursos. El Servei de RRHH PDI informarà 
dels terminis per a la realització de les proves a partir de la publicació dels 
concursos.  
 
Cedeix la paraula al gerent perquè informe sobre la llei de Contractes en el 
Sector Públic. 
 
El gerent indica que la nova llei de Contractes del Sector Públic ha entrat 
en vigor el dia 9 de març de 2018. A partir d’aquesta data, la Gerència va 
emetre una instrucció que quan arribà als centres va ocasionar confusió, 
dubtes i angoixes. Indica que la implantació d’aquesta llei planteja dubtes, 
respecte als contractes menors, i altres temes. La CRUE també ha 
participat en l’aclariment dels dubtes i ha convocat una reunió de la 
sectorial. A més s’ha publicat un web amb faxes amb les qüestions més 
freqüents. Hi ha previst fer una sessió divulgativa ja que hi ha moltes 
incògnites per resoldre i demana disculpes per la precipitació. Opina que la 
llei és, en alguns casos, millorable i en altres molt difícil de complir, però 
cal avançar. Demana paciència. 
 
Afegeix que el govern de la Generalitat també està preocupat per resoldre 
els dubtes, però en aquest moment, tenim una estructura descentralitzada 
i de segur, s’haurà de canviar. Es faran reunions destinades a consensuar 
criteris entre les universitats. La Universitat d’Alacant és la única que té 
una llei de contractes pròpia.  
 
A continuació, el rector cedeix la paraula el vicerector d’Estudis de 
Postgrau, Rafael Crespo, que té assumides les tasques de la vicerectora 
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d’Ordenació Acadèmica, Professorat, perquè informe sobre la reunió de 
Mesa Negociadora.  
 
El vicerector d’Estudis de Postgrau informa que a la reunió de la Mesa 
Negociadora del 26 de març de 2018 es va assumir per unanimitat, un 
acord sobre la millora de les condicions laboral del professorat associat 
que llegeix i que s’adjunta com a annex I a aquesta acta. 
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
La Coordinadora de l’AGE pregunta, pel que fa a la vaga del professorat 
associat, si hi ha un acord de serveis mínims.  
 
El vicerector d’Estudis de Postgrau contesta que cal negociació, però 
primer cal acceptar els termes dels acords de la Mesa Negociadora i indica 
que s’estan atenent totes les queixes presentades.  
 
El gerent afegeix que l’acord de serveis mínims que hi havia, ha expirat. 
Aquesta vesprada hi ha una reunió de l’Assemblea de professorat associat, 
on es tractarà sobre la vaga, a la vista dels acords.  
 
Punt 3. Aprovació, si escau, de pròrroga de comissió de serveis.  
 
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 27/2018. “Sol·licitar a la Universitat Politècnica 
de València la pròrroga de la comissió de serveis a favor 
del professor Ramón Esteban Romero, per a prestar els 
seus serveis a la Universitat de València fins al 30 de 
setembre de 2018”. 

 
Punt 4. Aprovació, si escau, l’oferta acadèmica d’estudis de grau i de 
màster del curs acadèmic 2018/2019. 
 
El vicerector d’Estudis de Postgrau, amb competències delegades en 
matèria d’ordenació acadèmica i professorat presenta l’assumpte i fa 
referència a la documentació que hi ha en l’Aula Virtual de la Universitat de 
València. Afegeix que la Comissió de Professorat va aprovar l’oferta en la 
seua reunió del 14 de març, però hi ha un màster que no té carrega 
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docent. Indica que el grau de Criminologia ja ha acomplert els 
condicionants exigits.  
 
La vicerectora d’Estudis de Grau i Política Lingüística informa respecte de 
l’informe del Servei de Política Lingüística. Indica que la docència en anglès 
augmenta poc a poc i la docència en valencià s’està estabilitzant. Reconeix 
els esforços dels Centres per augmentar la docència en ambdues llengües i 
per assegurar la qualitat lingüística.  
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
Sergi Vidal indica que la distribució lingüística es pot fer d’altres formes i 
com que sembla que el requisit lingüístic està minvat, s’hauria de pensar 
en altres vies. Opina que cal revisar les titulacions que, any rere any, bé 
s’han estancat o bé han baixat la seua docència en valencià, quan haurien 
d’augmentar-la. 
 
El degà de la Facultat de Dret opina que, pel que fa a l’oferta de màsters 
universitaris, la informació és insuficient i demana que, en vistes al futur, 
s’informen amb més detall.  
 
El degà de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació demana 
disculpes pel màster que no té càrrega. 
 
La directora de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria indica que les 
titulacions acadèmiques estan treballant en això. 
 
Sergi Vidal fa constar que els responsables de màsters de centre no han 
mostrat cap predisposició a pujar la docència en valencià o en altre idioma.  
 
Se sotmet a votació la proposta. La votació es fa a mà alçada i per 39 
vots a favor, 3 en contra i 1 abstenció, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 28/2018.  
“ 1. Aprovar l’oferta de grau de la Universitat de 
València, corresponent al curs 2018/2019, que s’adjunta 
com a annex, informada pel Servei de Política Lingüística, 
condicionada a que les titulacions que sense arribar als 
mínims establerts pels criteris d’OCA, han reduït la 
presència del valencià en la seua oferta respecte del curs 
2017/18, facen noves propostes de grups en valencià abans 
del proper consell de govern: 
. Grau en Enginyeria Informàtica 
. Grau en Enginyeria Telemàtica 
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. Grau en Enginyeria Multimèdia 

. Grau en Biotecnologia 

. Grau en Ciències Ambientals 

. Grau en Fisioteràpia 

. Grau en Història 

. Grau en Odontologia 
2. Delegar en el vicerector d’Ordenació Acadèmica i 
Professorat les modificacions posteriors, de les quals 
informarà al Consell de Govern. 
3. Aprovar l’oferta de màster de la Universitat de 
València, corresponent al curs 2018/2019, que s’adjunta 
com a annex. 
4. Delegar en el vicerector d’Ordenació Acadèmica i 
Professorat les modificacions posteriors, de les quals 
informarà al Consell de Govern.” Annex II. 

 
Punt 5. Aprovació, si escau, de la convocatòria de dues places de 
professorat contractat doctor per a l’estabilització d’investigadors del 
programa Ramon i Cajal.  
 
El vicerector d’Estudis de Postgrau presenta l’assumpte i fa referència a la 
documentació que hi ha en l’Aula Virtual de la Universitat de València. 
Afegeix que la Comissió de Professorat ho ha informat favorablement. 
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Per assentiment dels membres del consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 29/2018. “Aprovar la convocatòria de dues places 
de professorat contractat doctor per a l’estabilització 
d’investigadors i investigadores del programa Ramon i 
Cajal, corresponent a l’OPE 2017,  que s’adjunta com a 
annex i informar favorablement sobre el seu perfil i 
tribunal.” Annex III. 
 

Punt 6. Aprovació, si escau, de calendari acadèmic per al curs 
2018/2019. 
La vicerector 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. Informa que en l’anterior Consell de Govern ja es 
va presentar una proposta de calendari semblant a la dels darrers cursos 
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i es va retirar, a petició dels estudiants, per estudiar un model de 
calendari que apropés les segones convocatòries d’exàmens a les 
primeres en el primer quadrimestre, de forma progressiva.  
 
La proposta que ara es presenta inclou una setmana en el mes de 
desembre, en què, a criteri dels centres, es pot fer una primera 
convocatòria d’exàmens per tal de dedicar una setmana en gener a la 
segona convocatòria. La vicerectora comenta que, després d’un ample 
debat, en la Comissió Assessora d’Estudis de Grau va quedar palès que 
els centres estaven d’acord en avançar les segones convocatòries del 
primer quadrimestre, però opinaven que era molt tard per a canviar el 
model per al proper curs i que calia treballar més la proposta. Es va 
proposar tornar a la proposta semblant a la de cursos anteriors amb el 
compromís de crear un grup de treball per aconseguir una proposta 
consensuada i satisfactòria per a tots. Aquest grup de treball estaria 
format per: representació del Servei d’Estudiants, representació del 
Servei d’Informàtica, la coordinadora de l’AGE, delegat d’estudiants i 
representació de 10 centres de la UV (estudiants de 5 centres, 
degà/degana/directora de 4 centres, 1 administrador/a) i començaria a 
reunir-se en la segona quinzena d’abril. 
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
El delegat del rector per a estudiants indica que la proposta anava 
suportada per un ample acord de les ADR i molt de treball, i han tingut 
una gran decepció pel seu rebuig. Anuncia que s’abstindrà en la votació. 
 
La coordinadora de l’AGE està totalment d’acord amb la intervenció 
anterior encara que entén que en el grup de treball s’estudiarà amb 
profunditat i es farà un model per als propers anys, més enllà de la 
proposta plantejada. D’altra banda demana que, a l’hora d’elaborar el 
calendari de centre es tinga en compte als estudiants.  
 
La vicerectora d’Estudis de Grau i Política Lingüística entén la decepció, 
però no vol que s‘entenga que la comissió assessora va votar en contra 
de la proposta dels estudiants, sinó que es va constatar altra visió i altra 
forma d’avançar la segona convocatòria. Referenda les paraules de Paula 
Sala i es compromet a fer una proposta més ambiciosa i millor.  
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Se sotmet a votació la proposta. La votació es fa a mà alçada i per 39 
vots a favor, 4 en contra i 1 abstenció, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 30/2018. “Aprovar el calendari acadèmic per al 
curs 2018/2019, que s’adjunta com a annex.” Annex IV. 

 
Punto 7. Aprovació, si escau, de proposta de places d’accés a les 
titulacions de grau i de màster oficial, per al curs 2018/2019. 
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. 
Indica que les places de nou ingrés proposades són exactament les que 
estan en el document Verifica i la finalitat es oficialitzar-les i visualitzar-
les de forma conjunta. A més, en el cas de les places de grau, s’ha de 
comunicar a la Generalitat Valenciana i en les titulacions de Salut i 
d’Educació també al Ministeri. Oferim 55 titulacions de grau, una més 
que en el curs passat, amb la posada en marxa del grau en Ciència de 
Dades, 6 dobles titulacions de grau i 109 titulacions de màster.  
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Per assentiment dels membres del consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 31/2018. “Aprovar l’oferta de places d’accés a les 
titulacions de grau i de màster oficial de la Universitat de 
València, corresponent al curs acadèmic 2018/2019, que 
s’adjunten com a annex.” Annex V. 

 
Punt 8. Autorització, si escau, per a la signatura de convenis de 
col·laboració.  
El vicerector d’Estudis de Postgrau, la vicerectora d’Investigació i 
Política Científica, el vicerector d’Internacionalització i Cooperació, el 
vicerector de Participació i Projecció Territorial, el vicerector de Cultura i 
Igualtat 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.  
Es retira la proposta de conveni amb l’Associació Sistemes 
d’Organització Local, per a l’Impuls de les Economies Biomediterrànies 
per a un proper consell de govern, ja que s’ha de signar per la rectora 
María Vicenta Mestre.  
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S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Per assentiment dels membres del consell, es prenen els acords 
següents: 
 

ACGUV 32/2018. “Autoritzar la signatura del conveni de 
col·laboració entre el Servicio Español para la 
Internacionalización de la Educación (SEPIE) i la 
Universitat de València. Estudi General, per a la 
implementació de les mestries del programa Bec.Ar, el 
text del qual s’adjunta com a annex”. Annex VI. 
 
ACGUV 33/2018. “Autoritzar la signatura del conveni 
marc de col·laboració entre la Comisión Nacional de los 
Mercados y la Competencia  i la Universitat de València. 
Estudi General, el text del qual s’adjunta com a annex”. 
Annex VII. 
 
ACGUV 34/2018. “Autoritzar la signatura del conveni de 
cooperació entre l’Institut Valencià d’Investigacions 
Agràries i la Universitat de València. Estudi General, pel 
que s’estableix un marc de regulació per a la creació i 
funcionament de la unitat mixta d’investigació “Gestión 
Biotecnológica de Plagas”, el text del qual s’adjunta com a 
annex”. Annex VIII. 
 
ACGUV 35/2018. “Autoritzar la signatura del conveni de 
col·laboració entre el Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte i la Universitat de València. Estudi General, per a 
la digitilització 3D de col·leccions d’arqueologia maia del 
Museu d’Amèrica, el text del qual s’adjunta com a 
annex”. Annex IX. 
 
ACGUV 36/2018. “Autoritzar la signatura del conveni de 
col·laboració entre E-Medika Chambers (Biobarica), la 
Fundació FIVAN i la Universitat de València. Estudi 
General, el text del qual s’adjunta com a annex”. Annex X. 
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ACGUV 37/2018. “Autoritzar la signatura del conveni de 
col·laboració entre el Grupo Español de Pacientes con 
Cáncer i la Universitat de València. Estudi General, el text 
del qual s’adjunta com a annex”. Annex XI. 
 
ACGUV 38/2018. “Autoritzar la signatura del conveni de 
col·laboració entre l’Associació “Paisaje Cultural de la 
Vid i el Vino, Territorio Bobal” i la Universitat de 
València. Estudi General, el text del qual s’adjunta com a 
annex”. Annex XII. 
 
ACGUV 39/2018. “Autoritzar la signatura del conveni de 
col·laboració entre l’Agència Valenciana de Seguretat i 
Resposta a les Emergències i la Universitat de València. 
Estudi General, per al desenvolupament de l’activitat 
investigadora relacionada amb el risc d’inundacions, el 
text del qual s’adjunta com a annex”. Annex XIII. 
 
ACGUV 40/2018. “Autoritzar la signatura del conveni de 
col·laboració entre La Facultad Latinoamericana de 
Ciencias Sociales-Programa Uruguay (Uruguay) i la 
Universitat de València. Estudi General, el text del qual 
s’adjunta com a annex”. Annex XIV. 
 
ACGUV 41/2018. “Autoritzar la signatura del conveni de 
col·laboració entre La Universidad Piloto de Colombia i la 
Universitat de València. Estudi General, el text del qual 
s’adjunta com a annex”. Annex XV. 
 
ACGUV 42/2018. “Autoritzar la signatura del conveni de 
col·laboració entre La Universidad Pedagógica Nacional 
(Colombia)  i la Universitat de València. Estudi General, 
el text del qual s’adjunta com a annex”. Annex XVI. 
 
ACGUV 43/2018. “Autoritzar la signatura del conveni 
marc de col·laboració entre La EAPN Comunitat 
Valenciana-Xarxa per la Inclusió i la Universitat de 
València. Estudi General, el text del qual s’adjunta com a 
annex”. Annex XVII. 
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ACGUV 44/2018. “Autoritzar la signatura del conveni 
marc de col·laboració entre l’Ajuntament de Gata de 
Gorgos i la Universitat de València. Estudi General, el text 
del qual s’adjunta com a annex”. Annex XVIII. 
 
ACGUV 45/2018. “Autoritzar la signatura del conveni 
marc de col·laboració entre la Fundació Secretariado 
Gitano de la Comunidad Valenciana i la Universitat de 
València. Estudi General, el text del qual s’adjunta com a 
annex”. Annex XIX. 
 
ACGUV 46/2018. “Autoritzar la signatura del conveni de 
col·laboració entre la Diputació de València i la 
Universitat de València. Estudi General, per a la 
realització dels programes Europes Menudes, Festival 
Serenates i Festival La Cabina, text del qual s’adjunta 
com a annex”. Annex XX. 
 
ACGUV 47/2018. “Autoritzar la signatura del conveni de 
col·laboració entre la Generalitat Valenciana, mitjançant 
la Vicepresidència i la Conselleria d’Igualtat i Polítiques 
Inclusives i la Universitat de València. Estudi General, per 
al foment d’activitats en matèria d’igualtat en la 
diversitat, per a l’exercici 2018, el text del qual s’adjunta 
com a annex”. Annex XXI. 
 

El vicerector d’Estudis de Postgrau s’acomiada dels membres del consell 
i agraeix l’ajuda rebuda i la confiança que el rector ha dipositat en ell. 
Anuncia que tornarà com a professor, desprès d’un període de sabàtic, 
a la Facultat de Ciències Matemàtiques perquè estima la Universitat.  
 
El rector agraeix en seu treball i generositat.  
 

Punt 9. Aprovació, si escau, de correcció d’errades de l’acord del consell 
de govern 327/2017, de 19 de desembre, sobre aprovació del 
procediment de progressió dins del sistema de la carrera professional.  
 
El gerent presenta la proposta i fa referència a la documentació que hi ha 
en l’Aula Virtual. Es tracta d’una errada en l’article 2 de l’acord 327/2017. 
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S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Per assentiment dels membres del consell de govern, es pren l’acord 
següent: 

ACGUV 48/2018. “Aprovar la correcció d’errades de 
l’acord del consell de govern 327/2017, de 19 de desembre, 
sobre aprovació del procediment de progressió dins del 
sistema de carrera professional, el text de la qual 
s’adjunta com a annex.” Annex XXII. 
 

Punt 10. Aprovació, si escau, de la proposta de comptes anuals.  
El gerent presenta l’assumpte i fa referència a la documentació que hi ha 
en l’Aula Virtual de la Universitat de València. Indica que la proposta 
compta amb l’informe favorable, per unanimitat de la Comissió Econòmica. 
Presenta un resultat pressupostari extraordinari pel superàvit que ve donat 
per l’import i per la procedència, tot atenent a les dues sentències que es 
van cobrar en el mes de novembre per un import de 23 milions d’euros 
provinents de la Generalitat Valenciana, corresponent a reivindicacions de 
la Universitat de València de cobrament d’interessos i en matèria d’IVA de 
personal, respectivament, que se han guanyat. També hi ha una partida 
nova. Per tant, dóna un resultat extraordinari de 31 milions, l’aplicació dels 
quals correspon al Consell Social. Aquest resultat és completa pel baix 
volum de deutes que tenim i pel romanent de tresoreria de 140.000 euros 
de l’any anterior. No tenim endeutament i la quantitat que ens deuen és 
similar a anys anteriors. Per tant, el nivell d’equilibri és millor.  
 
Els ingressos tenen un grau d’execució superior al 100% i les despeses 
tenen un nivell per sota del 77%. Per tant, el resultat és de superàvit. Hi 
ha un compromís i un esforç col·lectiu pel bé comú, però també hi ha una 
certa insuficiència pels percentatges tan reduïts en matèria de 
funcionament ordinari. 
 
El resultat té un impacte positiu per les sentències amunt esmentades, 
però si no s’haguera formalitzat la pòlissa de crèdit, si no s’hagueren 
reduït les taxes acadèmiques i la Generalitat haguera pagat la diferència 
d’això, la Universitat de València no haguera perdut 3 milions d’euros. A 
més a més, tenim un recurs contenciós en marxa per cobrar interessos de 
demora.  
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Podem dir que la Generalitat Valenciana no compleix els objectius 
d’estabilitat pressupostària. 
Respecte dels comptes anuals de 2010, els comptes són manifestament 
diferents. L’informe d’Auditoria de 2010 deïa que els comptes de la 
Universitat de València tenen una contingència de risc i que s’haurien 
d’anular 186 milions. Amb molta paciència i compromís aquesta 
contingència s’ha traduït en un resultat positiu de més de 14 milions, que 
deixa una situació de serenitat pressupostària. Sol·licita l’informe 
favorable del consell de govern.  
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
El president de la Junta de PDI opina que la conclusió del gerent és 
optimista. Respecte de les retribucions del professorat associat, el 
compromís que s’ha assumit no es pot implantar sense l’autorització de la 
Generalitat Valenciana. Recorda que el pla de finançament és del 2009 i 
que hem de ser conscients que ha d’haver un canvi de model 
pressupostari. 
 
El gerent continua dient que el finançament és insuficient. Aclareix que les 
obligacions de la Universitat s’han complit i això dóna una estabilitat 
patrimonial, però no financera. Opina que les divergències estan 
augmentant i està d’acord a reivindicar un canvi en el model de 
finançament. 
 
Se sotmet a votació la proposta. La votació es fa a mà alçada i per 
unanimitat dels membres del consell (39 vots a favor), es pren l’acord 
següent: 
 

ACGUV 49/2018. “Aprovar la proposta de comptes 
anuals, corresponents a l’exercici econòmic 2017, que 
s’adjunten com a annex.” Annex XXIII. 
 

El rector reconeix que els 186 milions de deute eren un problema i una 
amenaça per a l’estabilitat de la Universitat. Recorda que encara estem en 
una situació de deute recent que afecta a dues mensualitats i un deute 
antic que s’anirà pagant fins al 2022, si no es reformula o es produeix 
algun ajornament. Opina que un dels reptes més importants que té l’equip 
de Gerència serà, sense dubte, el pla de finançament, ja que el pla 
plurianual 2010-2017, ja extingit, no ha arribat a implantar-se. 
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Coincideix amb els intervinents anteriors en el sentit que no cal tirar coets 
i que encara en queden reivindicacions per reclamar davant la Generalitat 
Valenciana que no hem d’oblidar. 
 
Punt 11. Aprovació, si escau, de la distribució de crèdit per a 
funcionament ordinari de centres, departaments i instituts universitaris, 
exercici 2018. 
Punt 12. Aprovació, si escau, de la distribució de la partida pressupostaria 
per a l’adquisició d’equipament de laboratoris docents, exercici 2018 i 
normes de gestió. 
Punt 13. Aprovació, si escau, de la distribució de la partida pressupostària 
corresponents als recursos de suport a la docència, exercici 2018. 
 
El vicerector d’Economia, Infraestructures i Tecnologies de la Informació 
presenta els assumptes conjuntament i fa referència a la documentació 
que hi ha en l’Aula Virtual de la Universitat de València. Espera que 
enguany, la Generalitat Valenciana constituesca una comissió per tal de 
canviar el model de distribució pressupostària, però fins a eixe moment, 
s’haurien de fer ajustos per tal de dinamitzar el model. Qualsevol 
modificació ha d’estar vinculada.  
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
Sergi Vidal planteja dubtes respecte del model de distribució de centres, 
departaments i instituts universitaris. 
 
El degà de la Facultat de Dret indica que a la Facultat li toca un 
percentatge del 0’068% que deixa al centre en una situació insostenible. 
Opina que el pressupost és, evident, insuficient; que estan infravalorats i 
que ocasiona greuges comparatius. Anuncia que no votarà en contra, però 
demana una revisió dels criteris.  
El degà de la Facultat d’Economia indica que avui s’acorda la distribució 
formal, però els centres ja ho han debatut. Pel que fa a la intervenció del 
degà de la Facultat de Dret, indica que tenim un pressupost igual al 2007. 
Als departaments se’ls incrementa un 1’6%, que és molt poc, i per això cal 
aconseguir un millor finançament de la Generalitat. Mentrestant, la 
Comissió Econòmica està oberta a incorporar les matisacions necessàries 
per pal·liar, almenys, algunes de les qüestions plantejades.  
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El degà de la Facultat de Dret insisteix que la Universitat pot fer un 
repartiment més eficient. 
 
Se sotmeten a votació conjunta les propostes. La votació es fa a mà 
alçada i per 29 vots a favor, cap en contra i 4 abstencions, es prenen els 
acords següents: 
 

ACGUV 50/2018. “Aprovar la distribució de crèdit per a 
funcionament ordinari de centres, departaments, i 
instituts universitaris, corresponent a l’exercici econòmic 
2018, que s’adjunta com a annex.” Annex XXIV. 
 
ACGUV 51/2018. “Aprovar la distribució de la partida 
pressupostària per a l’adquisició d’equipament de 
laboratoris docents, corresponent a l’exercici econòmic 
2018, i les normes de gestió, que s’adjunten com a annex.” 
Annex XXV. 
 
ACGUV 52/2018. “Aprovar la distribució de la partida 
pressupostària corresponent als recursos de suport a la 
docència, exercici econòmic 2018, que s’adjunta com a 
annex.” Annex XXVI. 

 
Punt 14. Aprovació, si escau, de tarifes del Museu de la Universitat de 
València d’Història Natural. (MUVHN) 
 
El vicerector de Cultura i Igualtat presenta l’assumpte i fa referència a la 
documentació que hi ha en l’Aula Virtual de la Universitat de València. 
Afegeix que l’entrada al Museu és gratuïta, però els tallers i les visites 
guiades tenen una tarifa molt bàsica i reduïda que haurà d’aprovar el 
Consell Social. Demana informe favorable.  
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Per assentiment dels membres del Consell, es pren l’acord següent. 
 

ACGUV 53/2018. “Aprovar la proposta de tarifes 
d’activitats del Museu de la Universitat de València 
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d’Història Natural –MUVHN- que s’adjunta com a 
annex.” Annex XXVII. 
 

Punt 15. Aprovació, si escau, de cessió de drets de reproducció i 
comunicació pública entre RTVE i la Universitat de València. 
 
La secretària general presenta l’assumpte i fa referència a la 
documentació que hi ha en l’Aula Virtual de la Universitat de València. 
Es tracta d’un contracte per a cessió d’imatges, propietat de la 
Universitat, per a un programa de RTVE. En podrà fer ús durant tres 
anys.  
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Per assentiment dels membres del consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 54/2018. “Aprovar el contracte de cessió de drets 
de reproducció i comunicació pública, per a la seua emisió 
per RTVE en el programa La Aventura del Saber, d’acord 
amb la documentació que s’adjunta com a annex.” Annex 
XXVIII. 
 

Punt 16. Torn obert de paraules.  
 
La coordinadora de l’AGE demana que el pressupost de les ADR siga 
acceptable.  
 
El degà de la Facultat de Ciències de l’Activitat Física i l’Esport 
s’acomiada com a degà de la Facultat i membre del consell de govern i 
agraeix al rector i al seu equip l’actitud durant aquests sis anys cap al 
col·lectiu de degans i deganes. Afegeix que ha estat un plaer compartir 
amb els degans aquesta etapa que ha sigut per a d’ell una experiència 
important i un màster en el funcionament de la Universitat.  
 
El degà de la Facultat de Fisioteràpia intervé en la mateixa línia. Agraeix 
als degans ixents l’ajuda rebuda i, especialment, a Federico Pallardó. 
Enhorabona als degans entrants. Està molt orgullós d’haver format part 
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d’aquesta Nau. Opina que el rector li ha donat a la Universitat un nivell 
de dignitat important.  
 
El degà de la Facultat d’Infermeria i Podologia agraeix: al rector el tracte 
que ha tingut amb la Facultat i amb ell; a l’equip, la seua accessibilitat i 
als degans ixents, la col·laboració. El major compromís ha estat que 
l’ocupació del càrrec valgués la pena i es fera el treball amb passió. 
 
El degà de la Facultat de Filosofia i Ciències de l’Educació indica que la 
Universitat ha passat per ell, en lloc de ell per ella; li ha donat 
coneixement, però sobretot persones. Transmet el seu agraïment als 
companys i membres de l’equip rectoral, especialment, al rector i també 
al gerent.  
 
El degà de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació indica que ha 
estat un plaer i un honor pertànyer al col·lectiu de degans i deganes. 
Agraeix la confiança i el treball de l’equip rectoral. Opina que ha valgut 
la pena l’esforç. 
 
El degà de la Facultat d’Economia dóna les gràcies a tots els degans i 
deganes ixents, amb els quals ha establert una gran amistat. A l’equip 
rectoral i, especialment, al rector li agraeix el seu tracte personal i 
institucional en una etapa de crisi molt dura, que ell ha sabut bandejar 
magníficament. 
 
José Manuel Almerich, encara que continua essent membre del Consell 
de Govern, transmet l’agraïment als membres del consell i a tots els 
degans i deganes, com a director de la Fundació Lluís Alcanyís. Agraeix 
l’equip de direcció i, especialment, al rector el fet d’haver aconseguit la 
consolidació de la Fundació i les seues clíniques. Totes les verificacions 
de títols en las que ha hagut una menció i participació de les clíniques ha 
estat molt madurades. Afegeix que sempre ha trobat en el rector un 
respecte absolut i l’amistat de molts anys. Moltes gràcies.  
 
El degà de la Facultat de Dret intervé en nom de la degana ixent per 
comunicar el seu acomiadament i manifestar l’agraïment a l’equip 
rectoral i al rector.  
 
El rector agraeix a tots i totes les seues paraules. 
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El vicerector de Polítiques de Formació i Qualitat Educativa indica que fa 
sis anys que ocupa el càrrec i contraposa la ciència front al sentiment; la 
raó front al cor i l’intel·lecte front a l’afecte per quedar-se amb el 
sentiment, el cor i l’afecte, que dedica als seus companys d’equip i al 
rector, el seu amic. Anuncia que seguirà al servei de la Universitat de 
València en el departament d’Educació Comparada i Història de 
l’Educació.  
 
La vicerectora d’Investigació i Política Científica agraeix al rector el seu 
saber fer i la complicitat. Comparteix el concepte d’universitat global en 
uns moments difícils i ho fa extensiu als companys i companyes d’equip. 
als membres del consell de govern, a la Comissió i al Servei 
d’Investigació. Opina que cal avançar i demanar, però tenint una 
estratègia per saber on es vol arribar. 
 
El rector així mateix dóna les gràcies a tots.  
 
El vicerector d’Internacionalització i Cooperació manifesta el seu 
agraïment a tots els membres del consell de govern; al rector per la 
seua paciència i suport, per ficar-se en matèries diferents i la confiança 
dipositada en ell. Agraeix a tots els consells que ha rebut, l’amistat i la 
cooperació de l’equip de direcció. S’ha sentit orgullós de representar la 
institució allende els mars i ha estat un honor. No vol dir adéu. En 
qualsevol cas, estarà a disposició de tots i totes i de la institució en la 
Facultat de Dret.  
 
La secretària general agraeix al rector que pensés en ella per al càrrec 
que ha ocupat i agraeix la col·laboració rebuda dels membres de l’equip 
que ha suposat un enriquiment personal i de tot el personal 
d’administració i serveis. També manifesta el seu agraïment al consell de 
govern, que no és comparable amb altres òrgans. La seua prioritat ha 
estat no tant la visibilitat com que el treball estiguera fet. Dóna les 
gràcies a tots i totes.  
 
El rector indica que ha estat un privilegi compartir el treball que ha sigut 
de molta intensitat, en un context en el qual s’ha s’han pogut expressar 
totes les postures amb respecte. Com a rector, ha sentit sempre que el 
consell de govern li ha donat el seu suport i recolçament al representar 
la Institució. Expressa l’agraïment i reconeixement a cadascun dels 
membres del consell de govern i als membres del consell de direcció. 
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Desitja que la nova rectora i el seu equip treballen en la a mateixa línia i 
comunica que continuarà treballant en i per la Universitat de València. 
Convida a tots i totes a l’acte públic de nomenament de rectora el 13 
d’abril, i es farà el trasllat de poders en una cerimònia simbòlica, al 
Paranimf, més endavant. De tot cor, moltes gràcies.  
 
I com que no hi ha més assumptes que tractar, es clou la sessió, a les 
12,35 hores, de la qual cosa, com a secretària general, estenc aquesta 
acta.  
 
Vist i plau 
El rector  
 
 
 
Esteban Morcillo Sánchez 
 

 
 
 


