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CONSELL DE GOVERN 
 
A la ciutat de València, el dia 24 d’abril  de 2018, a les 9’20 hores, a la 
Sala de Juntes del Rectorat, sota la presidència de la rectora, Mª Vicenta 
Mestre Escrivá, i amb l’assistència de les persones que s’indiquen a 
continuació, queda constituït en sessió ordinària el Consell de Govern de la 
Universitat. 
 
Assistents: (Amb vot) 
 
Rectora: Maria Vicenta Mestre 
Escrivá. 
 
Vicerectora d’Estudis i Política 
Lingüística: Isabel Vázquez 
Navarro 
 
Vicerector d’Ordenació Acadèmica 
i Professorat: Ernest Cano Cano 
 
Vicerector d’Estratègia, Qualitat i 
Tecnologies de la Informació: 
Joaquín Aldás-Manzano 
 
Vicerector d’Internalització i 
Cooperació: Carles Padilla 
Carmona 
 
Vicerectora d’Innovació i 
Transferència: Mª Dolores Real 
García 
 
Vicerector d’Economia i 
Infraestructures: Juan Luis Gandia 
Cabedo 
 
Vicerector d’Investigació: Carlos 
Hermenegildo Caudevilla. 
 
Vicerector de Projecció Territorial 
i Societat: Jorge Hermosilla Pla 
 
Vicerectora d’Igualtat, Diversitat i 
Sostenibilitat: Elena Martínez 
García 

 
Vicerector de Cultura i Esport: 
Antonio Ariño Villarroya 
 
Delegat d’estudiants: Jordi 
Caparrós Gutiérrez 
 
Gerent: Joan Oltra Vidal 
 
Secretària General: Maria Elena 
Olmos Ortega 
 
Degana Fac.  Filosofia i C. 
Educació: Rosa Mª Bo Bonet 
 
Degana Fac. Filologia, Traducció i 
Comunicació: Amparo Ricós Vidal 
 
Degana Fac. Psicologia: Mª Dolores 
Sancerni Beitia 
 
Degà Fac. Medicina i Odontologia:  
Francisco Javier Chorro Gascó 
 
Degà Fac. Infermeria I Podologia: 
Antonio Merelles Tormo 
 
Degà Fac. Química: Adela Mauri 
Aucejo 
 
Degà Fac. Farmàcia: Juan Carlos 
Moltó Cortés 
 
Directora ETS Enginyeria: Paula 
Marzal Doménech 
 
Degà Fac. Dret. Francisco Javier 
Palao Gil 
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Degà Fac.  Economia: José Manuel 
Pastor Monsalves. 
 
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. 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. Magisteri: Miquel Ángel 
Oltra Albiach 
 
PDI Fac. Dret: Jacinto Pablo 
Quinzá Redondo 
 
PDI Fac. Ciències Socials: Mª 
Eugenia González Sanjuán. 
 
Personal investigador en formació: 
Raquel Borgues Blázquez 
 
Estudiant Fac. Física: Joan Gómez 
Micó. 
 
Estudiant Fac. Dret: Julio Saiz 
Lahiguera 
 
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 
 
Representant Consell Social: 
Lourdes Soriano Cabanes 
 
(sense vot): 
 
Degà Fac. Ciències de l’Activitat 
Física i Esport: Vicente Añó Sanz 
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Degà Fac. Fisioteràpia: Antonio 
Alberola Aguilar 
 
Degà Fac. Magisteri: Óscar 
Barberá Marco 
 
Degà Fac. Física: Jorge Vidal 
Perona 
 
Degana Fac. Ciències Biològiques: 
Carmen Baño Aracil 
 

President Junta PDI: Amat 
Sánchez Velasco  
 
President Junta PAS:  Pedro 
Cabrera Juan 
 
Coordinadora AGE: Paula Sala 
Ivars 
 
Convidat: 
President de la Comissió 
d’Estatuts: Ricardo Juan Sánchez 

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

 
per a tractar els punts del següent  
 

ORDRE DEL DIA 
 
1. Aprovació, si escau, de l’acta del Consell de Govern de 27 de març de 
2018. 
2. Informe de la rectora.  
3. Aprovació si escau, de proposta de nomenament de representants en la 
Fundació General.   
4. Aprovació, si escau, del suport a la candidatura de Mª Angeles Durán al 
Premi Nacional de Sociologia que atorga el CIS. 
5. Modificació, si escau, del Reglament de Selecció de PDI de la Universitat 
de València.  
6. Aprovació, si escau, de la transformació de places per a la promoció del 
professorat, durant el curs 2018/2019. 
7. Aprovació, si escau, de la convocatòria, perfils i tribunals de places de 
professorat contractat doctor i de professorat funcionari per a la promoció 
de professorat durant el curs 2018/2019. 
8. Aprovació, si escau, de la dotació de places de professorat titular 
d’universitat dins del programa d’estabilització de professorat associat.  
9. Aprovació, si escau, d’acord sobre la convocatòria de vuit places 
vacants de professorat titular d’universitat, per necessitats estructurals 
greus. 
10. Aprovació, si escau, de la dotació i convocatòria de places per a 
l’estabilització de personal investigador doctor que ha finalitzat el 
programa Ramon i Cajal (OP Ocupació 2017). 
11. Aprovació, si escau, de confirmació, transformació o amortització de 
places vacants. 
12. Aprovació, si escau, d’acord sobre dedicació docent màxima del PDI a 
temps complet de la Universitat de València. 
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13. Aprovació, si escau, de Criteris per a atendre situacions conjunturals 
de plantilla durant el curs acadèmic 2018/2019. Criteris de reducció de 
docència.  
14. Aprovació, si escau, de l’acord sobre millora de condicions laborals del 
professorat associat.  
15. Aprovació, si escau, de l’acord pel qual s’estableixen els certificats de 
coneixement de valencià que expedeix el SPL i les equivalències d’altres 
títols, diplomes i certificats.  
16. Autorització, si escau, per a la signatura de convenis de col·laboració: 
17. Modificació, si escau, de reglaments de règim intern de centres i 
departaments 
18. Habilitació/renovació, si escau, de persones per a l’ús i custòdia de 
certificats electrònics.  
18bis. Proposta i aprovació de designació de representant de la Universitat 
en la Fundació Parc Científic. 
19. Aprovació, si escau, de proposta de preus públics de l’Escola d’Estiu 
“la Nau dels Xiquets i les Xiquetes” i de l’Escola d’Estiu “La Nau Jove” i 
dels preus del Servei d’Informàtica.  
20. Modificació pressupostària de disposició del romanent de tresoreria 
genèric de l’exercici 2017. 
21. Torn obert de paraules. 

----------- 
 
Excusa la seua assistència la vicerectora d’Ocupació i Programes 
Formatius: Mª Adela Valero Aleixandre. 
 
Tot i que hi ha el quòrum suficient per a la vàlida celebració de la reunió, la 
rectora declara oberta la sessió i es passa a tractar els punts de l’ordre del 
dia. 
 
Com que aquesta és la primera sessió com a rectora de la Universitat de 
València, demana la col·laboració de tots i totes.  
 
Punt 1. Aprovació, si escau, de l’acta del Consell de Govern de 27 de març 
de 2017. 
 
La rectora presenta l’assumpte i fa referència a la documentació que hi ha 
en l’Aula Virtual de la Universitat de València.  
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
El degà d’Infermeria i Podologia presenta una modificació a la pàgina 5 de 
l’acta, que és acceptada.  
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Per assentiment dels membres del consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 55/2018. “Aprovar l’acta del consell de govern de 
27 de març de 2018 amb la modificació següent: 
. A la pàgina 5, en la darrera línia del paràgraf segon, 
canviar “Facultat d’Infermeria i Podologia” per “Facultat 
de Fisioteràpia”. 

 
Punt 2. Informe de la rectora.  
 
La rectora comunica el condol dels membres del consell pel traspàs de 
l’estudiant del grau d’Economia, Sr. José Romero Sanchis.  
 
Seguidament, dóna la benvinguda a aquest Consell als nous membres 
electes que tot seguit s’esmenten i agraeix la dedicació i tasca als 
membres que ja no hi són: 
. Dra. Amparo Ricós Vidal, degana de la Facultat de Filologia, Traducció i 
Comunicació, que substitueix al professor Dr. Carles Padilla Carmona.  
. Dr. Salvador Llana Belloch, degà de la Facultat de Ciències de l’Activitat 
Física i Esport, que substitueix al professor Dr. Vicente Añó Sanz. 
. Dr. Antonio Merelles Tormo, degà de la Facultat d’Infermeria i Podologia 
que substitueix al professor Dr. Julio Fernández Garrido.  
 
En l’apartat de les felicitacions, felicita als membres de la comunitat 
universitària següents: 
 
. El grup d’estudiants i estudiantes de la UV, per guanyar el concurs per a 
seleccionar l’equip que representarà Espanya en la fase internacional del 
Konica Minolta International University Contest, que formen el Healthy 
Coach, integrat per Eva Romero (Facultat de Dret), Nicolás Madera 
(Facultat de Magisteri), Gabi Musterova (Facultat de Psicologia), José 
Priego (Facultat de Ciències de l’Activitat Física i Esport) i Carmen 
Carceller (Facultat de Farmàcia). 
 
. El grup d’investigació de l’ERI de Biotecnologia-Biomedicina de la UV 
dirigit pel Dr. Joel González Cabrera, per ser l’única entitat europea 
juntament amb vuit Instituciones situades als Estats Units i al Canadà, en 
participar en la recerca de l’estudi dels mecanismes de resistència als 
acaricides del paràsit Varroa destructor, projecte finançat amb 1.1 milions 
de dòlars per part de la Fundació per a la Recerca en Agricultura i 
Alimentació (Foundation for Food and Agriculture Research) dels EUA i 
d’altres institucions.  
 



 
 
Universitat de València. CONSELL DE GOVERN 24 D’ABRIL DE 2018. 
 

-6- 

. L’equip internacional d’investigadors/es dirigit pel catedràtic 
d’Astronomia i Astrofísica, Dr. Victor Reglero  Velasco, per participar en la 
missió espacial de l’Agència Espacial Europea (ESA) i la NASA del 
llançament de l’instrument ASIM (analitza els fenòmens violents de 
l’atmosfera) a l’Estació Espacial Internacional (ISIS). 
 
. La Dra. Mónica Bolufer Peruga, catedràtica d’Història Moderna i 
investigadora de l’Institut Universitari d’Estudis de la Dona, per rebre una 
ajuda Advanced Grant, primera beca d’aquest tipus en Ciències Socials i 
Humanitats, que arriba a la Comunitat Valenciana, i el Dr. Eugenio 
Coronado Miralles, catedràtic del departament de Química Inorgànica, per 
rebre per segona vegada una Advanced Grant, per valor de 2,5 milions 
d’euros cadascuna.  
 
. La Sra. Judit Català Verdeguer, graduada en Infermeria de la UV, per 
assolir la 19ena posició en les EIR (proves d’Infermer Intern Resident), 
convocades pel Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, entre els 
quasi 12.000 aspirants. 
 
. Els equips de competició i esportistes individuals de la Universitat de 
València, per participar i guanyar medalles en els Campionats d’Espanya 
Universitaris (CIEU): medalla d’or en escalada, medalles de bronze en 
bàdminton, karate, tennis de taula, bàsquet femení i triatló per equips 
 
. L’equip de la Universitat de València format per la Sra. Àngela Grimalt 
Vives, el Sr. Adrià Mompó, el Sr. Miguel Horacio García, el Sr. Jorge Llau, el 
Sr. Gerard Blasco Granell, grup assessorat pel professor Dr. Andreu Senti 
Pons per guanyar la Lliga de Debat Universitari de la Xarxa Vives.  
 
. La Universitat de València, per crear la Unitat Mixta en Gestió 
Biotecnològica de Plagues (UMGBP) amb l’Institut Valencià d’Investigacions 
Agràries (IVIA). 
 
En l’apartat de publicacions, felicita: 
 
. El grup d’investigadors/es del departament d’Educació Física i Esportiva, 
María González, Josep Crespo i Ferran Calabuig, per participar en un estudi 
juntament amb altres investigadors de les universitats de Sevilla, i Catòlica 
de València, per analitzar la importància de la cultura emprenedora entre 
l’estudiantat de Ciències de l’Esport (la investigació ha comparat dos 
grups d’alumnes, un de Sevilla i l’altre de València, i ha remarcat la 
importància de la formació com a eina per a emprendre); recerca publicada 
en Journal of Physical Education and Sport. 
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. L’equip de recerca liderat per a Dra. Ana García Granero i la Dra. Anabel 
Fernández Mesa, professores del departament de Direcció d’Empreses, pel 
seu estudi sobre l’efecte de l’heterogeneïtat dels equips directius en les 
decisions estratègiques de l’empresa, que revela que la gestió de la 
diversitat és clau per a la competitivitat; recerca publicada en Long Range 
Planning. 
 
En l’apartat d’actes i reunions, han tingut lloc els següents: 
 
. Assistència a l’acte de lliurament dels premis Dones Progressistes 2018, 
al Hall de l’Ateneu Mercantil de València.  
. Assistència a la reunió amb el president de la Generalitat Valenciana i 
representants de l’Escola d’Art i Superior de Disseny, sobre la creació de 
l’Arxiu Valencià del Disseny, en el marc de la Fundació General de la 
Universitat de València, acompanyada de l’exrector Esteban Morcillo, del 
vicerector Antonio Ariño, del gerent de la Fundació General, Cristóbal 
Suria, del degà de la Facultat de Geografia i Història, Josep Montesinos i de 
la professora d’Història de l’Art, Esther Alba.  
. Assistència a la donació de cinc obres dels artistes contemporanis Artur 
Heras, José Mª Yturralde i Rafael Armengol a la Universitat de València, en 
el Centre Cultural La Nau.  
. Acte administratiu de presa de possessió com a rectora de la UV i del 
Consell de direcció. Informa que l’acte d’investidura serà el 8 de maig. 
. Acte de lliurament dels premis de la quinzena edició de l’Olimpiada de 
Biologia i la novena de l’Olimpiada de Geologia de les fases Autonòmiques 
Valencia 2018, a la Facultat de Ciències Biològiques.  
. Assistència a la dotzena edició de la Fira en commemoració del Dia 
Mundial de la Salut. Aquest any la temàtica ha sigut Activitat física i els 
seus beneficis per a la salut, sota el lema ACTIVATE. 
. Assistència al lliurament dels premis a la Fira Experimenta, 2018 en la 
seua tretzena edició a l’Auditori Santiago Grisolia. Hi han participat 55 
centres, 95 equips i professorat de la Facultat de Ciències de l’Activitat 
Física i l’Esport.  
 
Finalment, informa que es va publicar l’acord signat per les parts 
negociadores per als serveis mínims de la vaga del professorat associat de 
la Universitat de València. El document signat garanteix l’avaluació dels 
mòduls assignats per professorat associat, així com les tutories i l’atenció i 
orientació de l’alumnat.  
 
A continuació, la rectora cedeix la paraula al gerent perquè informe sobre 
les despeses de la campanya electoral de 2018. 
 
El gerent informa que les 3 candidatures al Rectorat de la Universitat han 
presentat les liquidacions de les seues despeses electorals. La candidatura 
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de Mª Vicenta Mestre Escrivá, per un import de 9.078,62 euros; la de 
Vicent Martínez García, per 10.223,73 euros i la de Maria Antonia García 
Benau, per un import de 8.749,74 euros.  
 
Punt 3. Aprovació, si escau, de proposta de nomenament de representants 
en la Fundació General.  
 
El vicerector de Cultura i Esport presenta l’assumpte i la proposta que 
s’haurà de sotmetre a l’aprovació del Patronat de la Fundació General. 
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds. 
 
Se sotmet a votació secreta la proposta que obté el resultat següent: 
. Pascuala Garcia Martínez. PDI. 41 vots a favor i 3 abstencions 
. Elena Martínez García. Vicerectora d’Igualtat, Diversitat i Sostenibilitat. 
42 vots a favor i 2 abstencions. 
. Carles Padilla Carmona. Vicerector d’Internacionalització i Cooperació. 41 
vots a favor i 3 abstencions.  
. José Manuel Pastor Monsalves. Degà de la Facultat d’Economia. 41vots a 
favor i 3 abstencions.  
. Adela Valero Aleixandre. Vicerectora d’Ocupació i Programes Formatius. 
41 vots a favor i 3 abstencions.  
. Carles Xavier López Benedi. PAS. 42 vots a favor i 2 abstencions. 
 
Per tant es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 56/2018. “Proposar al Patronat de la Fundació 
General de la Universitat de València el nomenament dels 
membres de la comunitat universitària, que tot seguit 
s’esmenten, com a representants de la Universitat en la 
Fundació General: 
. García Martínez, Pascuala. PDI Fac. Física 
. López Benedi, Carles Xavier. PAS Col·legi Major Rector 
Peset.  
. Martínez García, Elena. Vicerector d’Igualtat, Diversitat 
i Sostenibilitat.  
. Padilla Carmona, Carles. Vicerector 
d’Internacionalització i Cooperació.  
. Pastor Monsalvez, José Manuel. Degà Fac. Economia. 
. Valero Aleixandre, Adela. Vicerectora d’Ocupació i 
Programes Formatius.  ” 
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Punt 4. Aprovació, si escau, del suport a la candidatura de Mª Angeles 
Durán al Premi Nacional de Sociologia que atorga el CIS. 
 
El vicerector de Cultura i Esport 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 57/2018. “Donar suport a la candidatura de la 
professora María Ángeles Durán Heras, per al Premi 
Nacional de Sociologia i Ciència Política 2018”. 

 
Punt 5. Modificació, si escau, del Reglament de Selecció de PDI de la 
Universitat de València.  
 
El vicerector d’Ordenació Acadèmica i Professorat presenta l’assumpte i fa 
referència a la documentació que hi ha en l’Aula Virtual. Afegeix que ha 
passat per la Comissió de Professorat i per Mesa Negociadora. Explica que 
amb anterioritat, el perfil figurava per a les places de contractat doctor, i 
ara, s’amplia al professorat funcionari. Per altra banda, la modificació 
especifica el que s’entén per perfil docent. Aquesta proposta porta un 
informe del servei jurídic on s’indica que els perfils haurien de ser 
justificats i raonats, per no atemptar contra els principis de mèrit i 
capacitat. Per això, s’insisteix als departaments/àrees que les propostes 
de perfil siguen fonamentades i raonables per tal d’evitar impugnacions.  
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
José Maria Almerich pregunta si es pot aplicar als ajudants doctors. 
 
Jesús Olavarría pregunta com condiciona el perfil l’elecció de docència i si 
s’estableix expressament. 
 
El vicerector d’Ordenació Acadèmica i Professorat indica que el perfil inclòs 
no implica l’obligació exclusiva de l’activitat docent i en el cas de les 
places d’ajudant doctor, s’està estudiant. 
 
Se sotmet a votació la proposta. La votació es fa a mà alçada i per 43 
vots a favor, cap en contra i 4 abstencions, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 58/2018. “Modificar el Reglament de Selecció del 
PDI de la Universitat de València, d’acord amb la 
proposta que s’adjunta com a annex”. Annex I. 
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Punt 6.  Aprovació, si escau, de la transformació de places per a la 
promoció del professorat, durant el curs 2018/2019. 
 
El vicerector d’Ordenació Acadèmica i Professorat presenta l’assumpte i fa 
referència a la documentació que hi ha en l’Aula Virtual. Indica que es 
tracta de concretar l’oferta pública i compta amb informe favorable, per 
unanimitat, de la Comissió de Professorat. Indica que, a partir de la 
finalització dels contractes al setembre de 2018, els ajudants doctors 
passaran a una situació d’interinitat com a contractats doctors. Aquestes 
places formaran part de l’oferta d’ocupació del 2019 i, per tant, es 
garanteix la seua promoció i estabilització. 
 
Pel que fa a l’oferta pública de 2018, es convoca al 100% de les places, 
però sis persones que tenien dret a la promoció a TU no han sol·licitat la 
seua promoció i, per tant, s’ha decidit, desprès de l’acord unànime de la 
Comissió de Professorat i de Mesa Negociadora, que aquestes places 
s’empren perquè tres ajudants doctors passen directament a TU i les 
altres tres es reassignen al programa d’estabilització de professorat 
associat. Hi havia set places en aquest programa, però ara ha augmentat a 
deu. 
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Se sotmet a votació la proposta. La votació es fa a mà alçada i per 44 
vots a favor, cap en contra i 4 abstenció, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 59/2018. “Aprovar la transformació de places 
que s’adjunta com a annex, per a la promoció del 
professorat de la Universitat de València en les diferents 
categories, durant el curs acadèmic 2018/2019”. Annex II. 

 
La rectora afegeix que és molt bona notícia que el personal tinga la 
possibilitat de promocionar-se i dóna les gràcies a tots els que han 
intervingut per la seua col·laboració. 
 
Punt 7. Aprovació, si escau, de la convocatòria, perfils i tribunals de places 
de professorat contractat doctor i de professorat funcionari per a la 
promoció de professorat durant el curs 2018/2019. 
 
El vicerector d’Ordenació Acadèmica i Professorat presenta l’assumpte i fa 
referència a la documentació que hi ha en l’Aula Virtual. Es presenten tots 
els tribunals de les places de la promoció, tret de les que no tenen el 
requisit de perfil lingüístic. Afegeix que ha estat un procés molt complex i 
agraeix al Servei de Recursos Humans PDI, departaments i personal 
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implicat, l’esforç fet. En ocasions, els perfils investigadors dels contractats 
doctors eren restrictius, per la qual cosa s’ha demanat als 
departaments/àrees menys concreció. S’ha intentat resoldre tots els 
problemes plantejats i, fins a l’últim moment, s’han posat a l’Aula Virtual 
algunes correccions, ja que s’havien detectat errors en els membres 
d’alguns tribunals. 
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
Silvia Rueda, indica, en relació amb els codis de la UNESCO, que hi ha 
camps que no estan actualitzats i no es pot perfilar l’àrea de coneixement. 
En el perfil docent, algunes matèries estan desvirtuades. Pregunta, en 
vistes a properes convocatòries, si hi ha possibilitat que, en places de 
departaments, s’indique àrea de coneixement/matèria/perfil investigador. 
 
El vicerector d’Ordenació Acadèmica i Professorat contesta que, 
evidentment, els codis tenen limitacions i ja s’ha fet una consulta al Servei 
d’Investigació. La idea és posar perfil investigador però es tracta de 
conceptes estandarditzats amb limitacions. Opina que hauríem de veure 
com funciona la convocatòria i, en funció d’això, millorar-la o no i, si escau, 
que la Comissió de Professorat faça una revisió. 
 
Pel que fa a incloure el grau en les matèries, sols s’indica que una matèria 
és d’un grau o d’altre, quan el departament no hi és a la Facultat on 
s’hauria d’impartir la docència. Si cal fer un replantejament, s’hauria 
d’argumentar. 
 
El degà de la Facultat de Dret intervé per sol·licitar la correcció d’algun 
membre de tribunal, sent informat que ja s’ha corregit.  
 
Se sotmet a votació la proposta. La votació es fa a mà alçada i per 42 
vots a favor, cap en contra i 4 abstencions, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 60/2018. “Aprovar la convocatòria i informar 
favorablement sobre els perfils i tribunals de les places de 
professorat contractat doctor i de professorat funcionari, 
que s’adjunten com a annex, per a la promoció del 
professorat, durant el curs acadèmic 2018/2019.” Annex 
III. 
 

Punt 8. Aprovació, si escau, de la dotació de places de professorat titular 
d’universitat dins del programa d’estabilització de professorat associat.  
 
El vicerector 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 
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València. Es tracta de deu places de professorat titular per a estabilització 
del professorat associat que complisca els requisits. 
 
S’obre un torn d’intervencions. 
 
Silvia Rueda pregunta si es va a flexibilitzar la normativa, tal i com s’havia 
anunciat en la campanya electoral.  
 
El vicerector d’Ordenació Acadèmica i Professorat indica que hi ha la 
proposta de l’equip de direcció de poder replantejar els criteris per 
incloure la promoció del professorat contractat doctor.  Aquest assumpte 
és objecte de debat en Mesa Negociadora. Per tant, es podrà abordar dins 
de l’estabilització del professorat associat més endavant.  
 
Se sotmet a votació la proposta. La votació es fa a mà alçada i per 44 
vots a favor, cap en contra i 4 abstencions, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 61/2018. “Aprovar la dotació de deu places de 
professorat titular d’universitat dins del programa 
d’estabilització del professorat associat, d’acord amb el 
document que s’adjunta com a annex.” Annex IV. 

 
Punt 9. Aprovació, si escau, d’acord sobre la convocatòria de vuit places 
vacants de professorat titular d’universitat per necessitats estructurals 
greus. 
 
El vicerector d’Ordenació Acadèmica i Professorat presenta l’assumpte i fa 
referència a la documentació que hi ha en l’Aula Virtual. Indica que aquest 
és el darrer paquet de places de l’Oferta Pública d’Ocupació de 2018. La 
Subcomissió de plantilles ha revisat els criteris d’envelliment de plantilla, 
temporalitat significativa i situacions de dèficit estructural, que 
posteriorment s’ha traslladat a la Comissió de Professorat. Es tracta 
d’oferir algunes places vacants per tal d’avançar la promoció, prioritzant  
les àrees de coneixement que tenen personal acreditat per a cobrir-les. 
 
 La Subcomissió ha decidit combinar diferents criteris. Cinc d’aquestes 
places responen a situacions de dèficit estructural, de les quals almenys, 
quatre tenen, a més a més, problemes de temporalitat (Didàctica de la 
Llengua, Educació Física, Infermeria i Sociologia). En el cas de Didàctica de 
les Ciències Experimentals, té problemes d’envelliment de plantilla, igual 
que Cirurgia i Oftalmologia. 
 
Hi ha altres àrees amb aquests problemes, però, bé no tenen vacants o bé 
no tenen personal acreditat. S’ha intentat cobrir diferents necessitats amb 
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les vuit places proposades i el propòsit és que, en l’oferta pública 
d’ocupació de 2019, la convocatòria siga major. 
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
El degà de la Facultat de Ciències Socials pregunta sobre els temps i 
terminis que es preveuen. 
 
El vicerector d’Ordenació Acadèmica i Professorat informa que les places 
es lliuraran als departaments perquè proposen els perfils i tribunals i, 
posteriorment, es tracten al consell de govern per traure les convocatòries 
corresponents.  
 
Se sotmet a votació la proposta. La votació es fa a mà alçada i per 43 
vots a favor, cap en contra i 4 abstencions, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 62/2018. “Aprovar la convocatòria de vuit places 
vacants de professorat titular d’universitat, adscrites a 
àrees de coneixement, que presenten situacions greus de 
plantilla, d’acord amb el document que s’adjunten com a 
annex.” Annex V. 
 

Punt 10. Aprovació, si escau, de la dotació i convocatòria de places per a 
l’estabilització de personal investigador doctor que ha finalitzat el 
programa Ramon i Cajal (OP Ocupació 2017) 
 
El vicerector d’Ordenació Acadèmica i Professorat presenta l’assumpte i fa 
referència a la documentació que hi ha en l’Aula Virtual. Indica que no 
tenim suficient personal per a cobrir aquesta oferta. Espera que, des d’ara 
fins al 2019, el govern modifique els decrets per poder incloure altres 
figures de personal investigador que ara no hi són. Hi ha places que s’han 
d’activar o desapareixeran en tres anys. Afegeix que s’han rebut propostes 
d’algunes àrees de coneixement com Biologia Cel·lular (dues places) o 
Física Teòrica (una plaça). Hi ha persones que compleixen els requisits que 
s’han posat en contacte amb la nostra universitat i es va considerar 
oportú acceptar. S’intentarà fer una convocatòria oberta a totes les àrees 
de coneixement i veure l’interès que hi ha. Sembla que, per molta demanda 
que hi haja, no serà suficient per a cobrir totes les places que s’ofereixen. 
S’estudiaran els criteris per a la cobertura d’aquestes places.  
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Se sotmet a votació la proposta. La votació es fa a mà alçada i per 44 
vots a favor, cap en contra i 4 abstencions, es pren l’acord següent: 
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ACGUV 63/2018. “Aprovar la convocatòria i informar 
favorablement sobre els perfils i tribunals de les places 
que s’adjunten com a annex, per a l’estabilització de 
personal investigador doctor que ha finalitzat el programa 
Ramon i Cajal, corresponent a l’oferta pública d’ocupació 
del 2017.” Annex VI. 

 
Punt 11. Aprovació, si escau, de confirmació, transformació o amortització 
de places vacants.  
 
El vicerector 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. Indica que sols es planteja l’amortització de dues places, una de 
les quals és d’un departament on s’ha aprovat una plaça del programa 
Ramon i Cajal. S’hi han revisat les vacants que s’han generat enguany i els 
anys anteriors. Pel que fa a les vacants generades, s’ha potenciat al màxim 
la transformació a places d’ajudants doctors intentant compatibilitzar-lo  
amb la petició de les àrees/departaments. Degut a la taxa de reposició, les 
places confirmades com a CU i TU no es poden convocar. A partir d’ara, 
s’estudiaran amb deteniment aquestes vacants per tal de continuar amb la 
renovació de la plantilla.  
 
La rectora afegeix que hi ha al voltant de cinquanta places de professorat 
d’ajudant doctor, que es convocaran immediatament perquè es resolguen 
abans de l’estiu a ser possible.  
 
S’obre un torn d’intervenció. No hi ha sol·licituds.  
 
Se sotmet a votació la proposta. La votació es fa a mà alçada i per 44 
vots a favor, cap en contra i 4 abstencions, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 64/2018. “Aprovar la transformació, confirmació 
o amortització de les places vacants, que s’adjunten com a 
annex.” Annex VII. 

Punt 12. Aprovació, si escau, d’acord sobre dedicació docent màxim del 
PDI a temps complet de la Universitat de València.  
 
El vicerector d’Ordenació Acadèmica i Professorat presenta l’assumpte i fa 
referència a la documentació que hi ha en l’Aula Virtual. Indica que aquest 
acord és conseqüència de l’acord de Claustre de 2015 i dels processos de 
negociació de Mesa Negociadora i també de l’acord del Consell de Govern. 
Es proposa arribar a les 240 hores de dedicació màxima per al professorat 
a temps complet. En el pressupost de l’any passat ja es va incloure la  
cobertura pressupostària. Quant a l’impacte, aquest acord suposa una 
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reducció de la capacitat docent de 17.000 hores, i, consegüentment, de 
contractació de professorat associat, que serà molt significativa. 
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Se sotmet a votació la proposta. La votació es fa a mà alçada i per 42 
vots a favor, cap en contra i 4 abstencions, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 65/2018. “Aprovar l’acord, que s’adjunta com a 
annex, sobre dedicació docent presencial màxima del 
personal docent i investigador a temps complet de la 
Universitat de València, aplicable des del curs acadèmic 
2018/2019.” Annex VIII. 

 
Punt 13. Aprovació, si escau, de Criteris per a atendre situacions 
conjunturals de plantilla durant el curs acadèmic 2018/2019. Criteris de 
reducció de docència. 
 
El vicerector d’Ordenació Acadèmica i Professorat retira aquest assumpte, 
ja que cal debatre-lo amb profunditat en una propera reunió de la  
Comissió de Professorat.  
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
Jesús Olavarría planteja que la Comissió de Professorat hauria de valorar la 
necessitat i la conveniència d’establir un mínim, infranquejable, de 
docència que hauria d’impartir un professor a temps complet incloses les 
reduccions discrecionals de la rectora, i que la Comissió de Professorat es 
plantege l’excepcionalitat absoluta de la possibilitat de reducció de 
docència, discrecional de la rectora. En tot cas, s’hauria d’incloure una 
quantitat mínima de classes que s’han d’impartir i demana que quede 
reflectit. 
 
La rectora agraeix la intervenció i contesta que s’estudiaran les propostes 
plantejades.  
 
Punt 14. Aprovació, si escau, de l’acord sobre millora de condicions 
laborals de professorat associat.  
 
El vicerector d’Ordenació Acadèmica i Professorat retira temporalment 
aquest punt i explica que el 26 de març la Mesa Negociadora va arribar a 
un acord, pres per unanimitat de totes les seccions sindicals, que incloïa 
una sèrie de millores per al professorat associat que hi és a la 
documentació d’aquest consell en l’Aula Virtual. Aquest acord incorpora 
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una millora salarial, i deixa obert un camí per a la negociació d’altres 
qüestions, com ara l’estabilitat, la promoció, etc. S’hi va acordar de forma 
coherent amb el marc de negociació amb la conselleria per a la signatura 
d’un futur conveni col·lectiu per al personal laboral, que ja porta dos anys 
de negociació i la Universitat ha arribat al màxim del que podia assumir 
dins de les seues competències, ja que cal autorització i finançament 
addicional per part d’Hisenda.  
 
L’eficàcia de l’acord depenia de la desconvocatòria o suspensió de la vaga 
del professorat associat. Afegeix que l’acord s’ha informat al Comitè de 
Vaga que va fer una consulta telemàtica, amb 223 participants. El resultat 
va ser que un 51’6% decideix no acceptar la proposta. Per tant, el Comitè 
de Vaga, en nom del professorat associat, conclou que sols amb una 
oferta per part de la Universitat “més ambiciosa”, es podria arribar a una 
possible paralització de la vaga.  
 
En aquests moments, la situació ja no és la mateixa d’ahir, ja que la vaga 
no es desconvoca. La Universitat ha fet ja, en l’acord de Mesa 
Negociadora, l’oferta salarial màxima a la qual es pot comprometre dins de 
les seues competències i, per tant, cal una reflexió amb les seccions 
sindicals. Proposa que es retire aquest assumpte, encara que en el punt 20 
de l’ordre del dia s’inclou una modificació pressupostària per fer front al 
compromís econòmic assumit amb el professorat associat, sempre amb 
l’autorització de la Generalitat.  
 
S’obre un torn d’intervencions.   
 
Jesús Olavarría demana informació sobre les previsions preses respecte de 
les conseqüències de la vaga.  
 
El degà de la Facultat de Magisteri indica que a la Facultat es produeix una 
situació sagnant perquè hi ha molts associats, amb situacions variades. Per 
tant, la situació és apressant. Prega que es trobe una solució i que la 
dignitat quede fora de perill. 
 
El president de la Junta de PDI indica que no hauria d’estar d’acord amb la 
retirada d’aquest punt per la situació insòlita, després d’haver-se aprovat 
en Mesa Negociadora, però que ho entén en el context actual.  Per la part 
sindical també hi ha un condicionant. Opina que si no s’accepta l’acord per 
banda del professorat associat, se suspèn tot el conjunt de l’acord. Les 
condicions de l’acord no s’han complit. És una situació respectable i 
s’obrirà un període de reflexió, però evidentment, hi ha efectes 
col·laterals. Opina que sense finançament no es pot abordar aquest 
assumpte.  
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El degà de la Facultat de Dret afegeix que es podria pressionar si 
s’apliquen els descomptes salarials per la vaga. Crida a la Universitat 
perquè complisca les seues obligacions, tot garantint als estudiants el 
compliment dels serveis mínims i s’hauria de fer els descomptes perquè 
realment alguns estan de vacances. 
 
El vicerector d’Ordenació Acadèmica i Professorat indica que abans de 
l’acord, hi hagué una reunió entre seccions sindicals, Comitè de Vaga i la 
institució amb la voluntat comuna de centrar-se en la qüestió retributiva i, 
posteriorment, en altres coses; que es faria una proposta salarial viable i la 
resta d’assumptes s’aniria negociant. Ara, sembla que el debat està en el 
punt 5 de l’acord sobre reconeixement de l’experiència laboral, docent i 
investigadora i les millores en l’assignació de docència, però en el seu 
moment el Comité de Vaga solament va fer referència a una qüestió que 
no era ni abordable ni negociable: la reserva d’un percentatge de places 
per al professorat associat. No li sembla acceptable negociar, si continua la 
vaga, ja que l’acord al que s’havia arribat era negociar el punt 5 sense 
vaga. 
 
L’acord de serveis mínims que regeix a partir del 12 d’abril està signat pel 
Comitè de Vaga i inclou una sèrie d’obligacions, que són exigibles, com ara, 
comunicació legal de les notes, comunicació de pràctiques externes, 
tutorització i avaluació de TFM i TFG, garantir serveis d’atenció en sessions 
presencials per atendre i orientar als estudiants.... S’ha explicat i 
comunicat als centres i als departaments. L’ideal seria que es fera a través 
de la coordinació de cursos, grups, etc, per fer efectiva l’aplicació de 
l’acord. Es va fer una reunió amb l’Assemblea General d’Estudiants i amb 
les ADR i representants estudiantils per comentar-los que estigueren en 
contacte amb els centres per intentar solucionar els problemes d’aplicació 
de l’acord, si els haguera, i que ens feren arribar les incidències.  
 
Finalment contesta al degà de la Facultat de Dret que hi ha en marxa 
l’elaboració d’un procediment per al descompte.  
 
S’obre un segon torn d’intervencions.  
 
Silvia Rueda indica que la part més important era la de l’estabilitat i no tant 
les retribucions. Per tant, no és el sentiment general i planteja els seus 
dubtes pel que fa a la validesa del resultat de la votació.  
 
El vicerector d’Ordenació Acadèmica i Professorat afegeix que hi ha un 
Comitè de Vaga que ha convocat una vaga i és ell qui ha de desconvocar-
la. Hi ha moltes reivindicacions i no totes interessen a tots.  
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Per tancar el tema, la rectora vol deixar clar que, des del primer moment, 
hi ha hagut voluntat de negociació i d’arribar a acords; que s’ha volgut 
garantir la negociació mitjançant la Mesa Negociadora i les seccions 
sindicals i, en aquest sentit, l’acord que s’ha portat ací, és un acord 
unànime que garanteix la suspensió de la vaga i anar treballant en els 
altres punts; que s’ha arribat al màxim de la capacitat de la Universitat. El 
tema retributiu necessita autorització de la Conselleria i opina que s’ha 
portat com cal i, per últim, que els serveis mínims s’han de complir per 
garantir l’avaluació de l’estudiantat. 
 
No s’arribarà a una solució del problema si no es té un conveni col·lectiu i, 
per això, estem reivindicant que el procés de negociació col·lectiva amb la 
participació de la Generalitat Valenciana s’accelere. A la finalització del 
mes de maig, hi haurà una nova reunió de negociació d’aquest conveni, per 
valorar la proposta econòmica que ha de fer la Conselleria. Afegeix que el 
conveni col·lectiu és l’únic marc legal per millorar les retribucions salarials 
i laborals de totes les figures contractuals i disposar d’altre tipus de figura 
de contractació. Si no tenim el conveni col·lectiu, no trobarem una solució 
i, per això, necessitem el treball de les universitats públiques i de les 
seccions sindicals. 
 
Punt 15. Aprovació, si escau, de l’acord pel qual s’estableixen els 
certificats de coneixement de valencià que expedeix el SPL i les 
equivalències d’altres títols, diplomes i certificats.  
 
La vicerectora d’Estudis i Política Lingüística presenta l’assumpte i fa 
referència a la documentació que hi ha en l’Aula Virtual de la Universitat de 
València. Afegeix que el document arreplega els certificats, títols i 
diplomes que expedeix la Universitat de València i altres institucions i les 
seues equivalències. Compta amb l’informe favorable de la Comissió de 
Política Lingüística i actualitza i deroga els acords de 2004 (ACGUV 
14/2004) i de 2009 (ACGUV 189/2009).  
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
Pedro Cabrera demana, com va fer fa temps, la gratuïtat de les taxes de 
presentació a l’examen de valencià que fa el nostre Servei de Política 
Lingüística, d’aplicació als estaments fixos del personal de nostra 
Universitat, i s’empara que la nostra Universitat ja fa temps ho feia i que 
avui altres universitats públiques valencianes també ho fan. 
 
La vicerectora d’Estudis i Política Lingüística comparteix la petició, però 
indica que és un aspecte a recollir en el reglament d’execució 
pressupostària que, en qualsevol cas, no té implicacions sobre l’acord. 
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Per assentiment dels membres del consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 66/2018. “Aprovar l’acord, que s’adjunta com a 
annex, pel qual s’estableixen els certificats de coneixement 
de valencià que expedeix el Servei de Política Lingüístic de 
la Universitat de València i les equivalències d’altres títols, 
diplomes i certificats.” Annex IX. 

 
Punt 16. Autorització, si escau, per a la signatura de convenis de 
col·laboració.  
La vicerectora d’Innovació i Transferència i la vicerectora d’Estudis i 
Política Lingüística presenten els seus convenis i fan referència a la 
documentació que hi ha en l’Aula Virtual de la Universitat de València. La 
vicerectora d’Innovació i Transferència presenta tres convenis i la 
vicerectora d’Estudis i Política Lingüística presenta els dos últims. 
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Per assentiment dels membres del consell es prenen els acords següents: 
 

ACGUV 67/2018. “Autoritzar la signatura del conveni 
marc de col·laboració entre el Centro de Investigación y 
Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco, 
A.C, la Fundació per al Foment de la Investigació 
Biomèdica de la Comunitat Valenciana i la Universitat de 
València. Estudi General, el text del qual s’adjunta com a 
annex.” Annex X. 
 
ACGUV 68/2018. “Autoritzar la signatura del conveni de 
col·laboració entre la Generalitat a través de la 
Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes 
Democràtiques i Llibertats Públiques i la Universitat de 
València. Estudi General,  per al desenvolupament de la 
càtedra universitària d’Aplicacions de Metodologies 
Estadístiques, Econòmiques i d’Aprenentatge Automàtic 
per a la Detecció de Delictes Financers i Blanqueig de 
Capitals, Càtedra Deblanc, el text del qual s’adjunta com 
a annex.” Annex XI. 
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ACGUV 69/2018. “Autoritzar la signatura del conveni de 
col·laboració entre l’Asociación Sistemas de Organización 
Local para el impulso de las Economias Biomediterráneas i 
la Universitat de València. Estudi General, el text del qual 
s’adjunta com a annex.” Annex XII. 
 
ACGUV 70/2018. “Autoritzar la signatura del conveni de 
col·laboració entre la Università degli Studi Federico II di 
Napoli i la Universitat de València. Estudi General, per al 
desenvolupament del programa de doctorat en Ciències 
d’Alimentació de la Universitat de València i del 
programa de doctorat en Nutracéuticos, Alimentos 
Funcionales y Salud Humana de la Università Federico II, 
el text del qual s’adjunta com a annex.” Annex XIII. 
 
ACGUV 71/2018. “Autoritzar la signatura del conveni de 
col·laboració entre la Universidad de Ibagué (Colómbia) i 
la Universitat de València. Estudi General, el text del qual 
s’adjunta com a annex.” Annex XIV. 
 

Punt 17. Modificació, si escau, de reglaments de règim intern de centres i 
departaments.  
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 de quatre 
propostes de modificació de la Facultat de Ciències Biològiques, de la 
Facultat de Dret, de la Facultat de Geografia i Història i del departament 
de Fisioteràpia. Totes compten amb informe de l’Assessoria Jurídica i de la 
Comissió d’Estatuts. 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Per assentiment dels membres del consell, es prenen els acords següents: 
 

ACGUV 72/2018. “Modificar el reglament de règim intern 
de la Facultat de Ciències Biològiques d’acord amb el text 
que s’adjunta com a annex.” Annex XV. 
 
ACGUV 73/2018. “Modificar el reglament de règim intern 
de la Facultat de Geografia i Història, d’acord amb el text 
que s’adjunta com a annex.” Annex XVI. 
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ACGUV 74/2018. “Modificar el reglament de règim intern 
de la Facultat de Dret, d’acord amb el text que s’adjunta 
com a annex.” Annex XVII. 
 
ACGUV 75/2018. “Modificar el reglament de règim intern 
del departament de Fisioteràpia, d’acord amb el text que 
s’adjunta com a annex.” Annex XVIII. 

 
Punt 18. Habilitació/renovació, si escau, de persones per a l’ús i custòdia 
de certificats electrònics. 
La secretària general presenta l’assumpte i indica que, en l’àmbit de gestió 
de determinats serveis i en les noves relacions per mitjans electrònics, es 
requereix que per a la validació i lliurament de dades cal utilitzar certificats 
electrònics de persones jurídiques. Els certificats s’expediran sota la 
responsabilitat dels càrrecs per al desenvolupament de les seues 
competències, d’acord amb la resolució del Rectorat de la Universitat de 
València d’11 d’abril per a les funcions delegades. Per tant, per a l’ús i 
custòdia de certificats electrònics és necessari que el Consell de Govern 
autoritze l’habilitació per a la rectora, alguns vicerectors i vicerectores i el 
gerent. Els vicerectors serien Mª Adela Valero Aleixandre, vicerectora 
d’Ocupació i Programes Formatives; Carles Padilla Carmona, vicerector 
d’Internacionalització i Cooperació; Carlos Hermenegildo Caudevilla, 
vicerector d’Investigació; Maria Dolores Real García, vicerectora 
d’Innovació i Transferència. I sol·licitar la renovació per al gerent i per a la 
vicerectora d’Estudis i Política Lingüística. Convé recordar que les 
persones habilitades tenen l’obligació de custodiar les targetes que 
contenen els certificats i també les claus privades d’aquestes. A més, l’ús 
del certificat ha de comprendre única i exclusivament les funcions 
delegades mitjançant resolució del Rectorat i, per tant, queda prohibit 
qualsevol ús diferent o incompatible amb aquesta resolució.  
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds  
 
Per assentiment dels membres del consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 76/2018.  
“1. D’acord amb la resolució del Rectorat de la 
Universitat de València per la qual s’aprova la delegació 
de funcions en els vicerectors/es i el gerent i per al 
desenvolupament de dites funcions delegades, s’habilita 
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per a la sol·licitud, l’ús i la custòdia de certificats 
electrònics del tipus d’entitat d’aquesta universitat, les 
persones següents: 
. María Vicenta Mestre Escrivá. Rectora de la Universitat 
de València.  
. Mª Adela Valero Aleixandre. Vicerectora d’Ocupació i 
Programes Formatius. 
. Carles Padilla Carmona. Vicerector 
d’Internacionalització i Cooperació.  
. Carlos Hermenegildo Caudevilla. Vicerector 
d’Investigació. 
. María Dolores Real García. Vicerectora d’Innovació i 
Transferència.  
2. Renovar l’habilitació a les persones següents: 
. Isabel Vázquez Navarro. Vicerectora d’Estudis i Política 
Lingüística. 
. Juan Oltra Vidal. Gerent de la Universitat de València. 
3. Les persones habilitades tenen l’obligació de custodiar 
les targetes que contenen els certificats i també la clau 
privada d’aquestes. 
4. L’ús del certificat ha de comprendre únicament i 
exclusivament les funcions delegades mitjançant resolució 
del Rectorat i queda prohibit qualsevol ús distint o 
incompatible amb l’esmentada resolució.” 

 
Punt 18bis. Proposta i aprovació de designació de representant de la 
Universitat de València en la Fundació Parc Científic. 
La secretària general presenta l’assumpte. Indica que fins ara, el 
representant era Esteban Morcillo. Després del nomenament i presa de 
possessió de la rectora Mª Vicenta Mestre Escrivá, es proposa al consell de 
govern l’aprovació i designació de la rectora, com a representant de la 
institució, és a dir, de la Universitat de València en la Fundació Parc 
Científic, que ocuparà la presidència del Patronat, que li confereix els 
Estatuts. 
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Per assentiment dels membres del consell, es pren l’acord següent: 
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ACGUV 76bis/2018. “Designar a la rectora de la 
Universitat de València, Dª María Vicenta Mestre Escrivá, 
com a representant la Universitat de València en la 
Fundació Parc Científic i com a presidenta.” 

 
Punt 19, Aprovació, si escau, de proposta de preus públics de l’Escola 
d’Estiu “La Nau dels Xiquets i Xiquetes” i de l’Escola d’Estiu “La Nau Jove” 
i dels preus del Servei d’Informàtica.  
El gerent presenta l’assumpte i fa referència a la documentació que hi ha 
en l’Aula Virtual de la Universitat de València. Afegeix que és el Consell 
Social el que ha d’aprovar els preus que proposa el Consell de Govern.  
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
Per assentiment dels membres del consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 77/2018. “Informar favorablement la proposta de 
preus públics de l’Escola d’Estiu “La Nau dels Xiquets i 
les Xiquetes, l’Escola d’Estiu “La Nau Jove” i els preus 
del Servei d’Informàtica que s’adjunta com a annex.” 
Annex XIX. 
 

Punt 20. Modificació pressupostària de disposició del romanent de 
tresoreria genèric de l’exercici 2017. 
El vicerector d’Economia i Infraestructures presenta l’assumpte i fa 
referència a la documentació que hi ha en l’Aula Virtual de la Universitat de 
València. Indica que el romanent de tresoreria, de caràcter genèric és un 
recurs propi de lliure disposició per a l’exercici següent. Aquesta 
modificació ha d’aprovar-la el Consell Social. El romanent és la 
conseqüència de l’aplicació de dues sentències a favor de la Universitat, 
una contra la Generalitat Valenciana i l’altra davant el Ministeri d’Hisenda. 
Es proposa incrementar la dotació d’inversions per a la rehabilitació del 
Col·legi Major Lluís Vives, la tanca del Campus de Tarongers i la reforma 
dels laboratoris d’investigació dels departaments de Química Inorgànica i 
Química Analítica, així com la cobertura econòmica de l’acord de millora 
salarial del professorat associat, segons les condicions establertes en 
l’acord de Mesa Negociadora de 26 de març de 2018. 
 
S’obre un torn d’intervencions.  
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La degana de la Facultat de Química demana, atesa la susceptibilitat que hi 
ha, que es redacte més clarament, ja que no es tracta de la reforma dels 
laboratoris, sinó d’una ampliació d’espais.  
 
Jesús Olavarría pregunta si la modificació pressupostària pot estar 
vinculada a l’acord dels associats.  
 
El vicerector d’Economia i Infraestructures contesta que l’autorització per 
a disposar del crèdit que suposa la modificació pressupostària queda 
condicionada a que l’acord de la Mesa Negociadora de 26 de març de 
2018 siga aprovat pel Consell de Govern. Pel que fa a la intervenció de la 
degana de la Facultat de Química, es redactarà d’una forma més neutra. 
Traslladarà al Servei de Comptabilitat i Pressupostos el text a incloure en la 
memòria justificativa, que quedarà de la següent manera: reforma de part 
de la tercera i de la quarta planta de l’edifici F de la Facultat de Química. 
 
Per assentiment dels membres del consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 78/2018. “Proposar al Consell Social la 
modificació pressupostària de disposició del romanent de 
tresoreria genèric de l’exercici 2017, per un import de 
14.444.223, 66 euros, l’expedient de la qual s’adjunta com 
a annex.” Annex XX. 

 
Punt 21. Torn obert de paraules.  
Julio Saiz indica que la Comissió Assessora Estudiantil fa temps que va 
aprovar i donar el seu suport a l’eliminació dels annexos de les guies 
docents, regulades pel protocol dels centres on hi són, el que fa que 
l’estudiantat, en funció del grup al que pertany, siga avaluat d’una forma o 
d’altra. Proposa que el consell de direcció s’involucre en aquest assumpte. 
D’altra banda, demana que el proper consell de govern siga el 22 de maig 
en lloc del 29, ja que estan en període d’examens. 
 
El degà de la Facultat de Geografia i Història recorda que en el consell de 
govern passat es va dir que s’informaria quan els departaments hagueren 
subsanat les deficiències informades pel Servei de Política Lingüística, 
respecte de la docència en valencià. 
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El president de la Junta de PAS fa constar que l’aplicació de la nova Llei de 
Contractes Menors, pel que afecta al PAS, augmenta considerablement el 
volum de treball i demana que es tinga en consideració aquesta càrrega de 
treball per a reforçar la nostra minvada plantilla de PAS.  
Agraeix la intervenció del gerent en Mesa Negociadora, respecte de la 
carrera professional, que li ha donat tranquil·litat.  
 
Sergi Vidal planteja els següents precs i també demana informació: 
. Convocatòria d’obertura de biblioteques en períodes d’exàmens i de 
reunió de la Comissió de Biblioteques. 
. Pel que fa a les comissions assessores, demana als vicerectors reunions 
habituals i que seguesquen l’exemple de la Comissió de Professorat que es 
reuneix periòdicament. 
. Demana que quan es produesquen noves situacions d’eleccions de 
representants per a qualsevol òrgan, es trasllade als estudiants la 
informació sobre qui pot presentar-se, condicions i requisits, ja que en 
aquest cas (punt 3 de l’ordre del dia), no han tingut capacitat de resposta.  
. convocatòria del proper consell de govern per al 22 de maig. 
. Informació sobre la designació del gerent per part de la rectora. 
. Informació sobre nomenaments i/o manteniment dels directors de 
serveis. 
. Informació sobre el nomenament del delegat/da de la rectora per a 
estudiants, ja que fa tres mesos que hi ha propostes i l’AGE ja s’ha 
posicionat sobre aquest assumpte. 
 
El degà de la Facultat de Dret demana informació sobre la tanca del 
Campus de Tarongers i els terminis previstos per a construir-la. 
 
El vicerector d’Ordenació Acadèmica i Professorat contesta pel que fa a la 
docència en valencià, que tot els graus que presentaven incidències en 
l’oferta en valencià, s’han solucionat. 
 
El gerent indica al president de la Junta de PAS que ahir hi hagué una 
reunió informativa a la Facultat de Medicina i Odontologia, sobre la Llei de 
Contractes on no es resolgueren moltes dubtes però es donà un missatge 
de serenitat i tranquil·litat. Coincideix que suposa una sobrecàrrega de 
treball. Hi ha previsió de reunions especialitzades. Opina que cal començar 
a augmentar la plantilla i cobrir totes les places vacants, intentant que la 
taxa de reposició desaparega.  
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La rectora indica, pel que fa a la petició d’avançament de la data de 
celebració del proper consell de govern, que s’estudiarà, però opina que és 
difícil que es puga convocar el dia 22 de maig. Respecte dels llocs vacants, 
amb vot, en el consell de govern, que es cobreixen per designació, estan 
estudiant la possibilitat de millorar el col·lectiu menys representatiu. 
Sobre les Direccions dels Serveis, també s’està estudiant, però en el cas 
dels Serveis Centrals continuen els que ara hi ha. Finalment, sobre el 
delegat de la rectora per a estudiants, cal parlar amb les diferents 
associacions estudiantils i amb l’AGE. 
 
La vicerectora d’Estudis i Política Lingüística indica que les guies docents 
oficials són les que aproven les CAT, a proposta dels departaments i s’han 
d’ajustar al Verifica. El consell de govern mai les ha aprovat ni tractat. Els 
annexos dels professors en les seues pàgines no tenen oficialitat.  
 
Jesús Olavarría  afegeix que la guia del departament està per damunt de la 
del professorat. Opina que cal tenir cura amb aquest assumpte, perquè és, 
especialment, delicat, i a més cal tenir en compte la llibertat de càtedra. 
 
La vicerectora d’Estudis i Política Lingüística opina que s’haurien d’estudiar 
les situacions concretes i ja s’ha convocat una reunió per estudiar aquest 
assumpte.  
 
El vicerector d’Economia i Infraestructures informa que el projecte sobre la 
tanca del Campus dels Tarongers s’està acabant de perfilar i que la 
previsió és que es faça el més prompte possible i durant aquest any. 
 
I com que no hi ha més assumptes que tractar, es clou la sessió a les 
12,15 hores, de la qual cosa, com a secretària general, estenc aquesta 
acta.  
 
Vist-i-plau 
La rectora 
 
 
 
Maria Vicenta Mestre Escrivà 


