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CONSELL DE GOVERN 
 
A la ciutat de València, el dia 29 de maig de 2018, a les 9’33 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 de València.  
 
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 
 
Vicerectora d’Innovació i 
Transferència: Mª Dolores Real 
García 
 
Vicerector d’Economia i 
Infraestructures: Juan Luis Gandía 
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 
 

Vicerectora d’Ocupació i 
Programes Formatius: Mª Adela 
Valero Aleixandre 
 
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: 
Antoniio 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. 
 
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 
 
Degà Fac. Fisioteràpia: Antonio 
Alberola Aguilar 
 



 
 
Universitat de València. CONSELL DE GOVERN 29 DE MAIG DE 2018. 
 

-3- 

Degà Fac. Magisteri: Óscar 
Barberá Marco 
 
Degà Fac. Física: Jorge Vidal 
Perona 
 
President Junta PDI: Amat 
Sánchez Velasco  

 
Coordinadora AGE: Paula Sala 
Ivars 
 
Convidat: 
PIF Fac. Dret: Rafael Moll Noguera 
 

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

 
per a tractar els punts del següent  
 

ORDRE DEL DIA 
 
1. Aprovació, si escau, de l’acta del Consell de Govern de 24 d’abril de 2018. 
2. Informe de la rectora.  
3. Acord d’excepcionalitat, si escau, de concessió de Medalla de la Universitat de 
València a Esteban Morcillo Sánchez. 
4. Acord d’excepcionalitat, si escau, de concessió de Medalla de la UV a favor de 
l’Orquestra de València i de José Sanchis Sinisterra. 
5. Modificació, si escau, de normativa sobre dedicació docent del personal docent 
i investigador a temps complet de la Universitat de València. 
6. Aprovació, si escau, de criteris per a atendre situacions conjunturals de 
plantilla durant el curs acadèmic 2018/2019. Criteris de reduccio de la docència. 
7. Modificació, si escau, de l’acord del consell de govern 61/2018, de 24 d’abril, 
sobre dotació de places de professor/a titular d’universitat dins del programa 
d’estabilització de professorat associat.  
8. Aprovació, si escau, de convocatòria, perfils i tribunals de places de 
professorat titular universitari (vacants convocades per necessitats docents i 
places dotades dins del programa d’estabilització del professorat associat). 
9. Aprovació, si escau, de la dotació de places de professorat ajudant doctor a 
àrees de coneixement deficitàries. 
10. Aprovació, si escau, de transformació de plaça d’ajudant doctor en titular 
d’universitat per a la seua cobertura mitjançant comissió de serveis i autorització 
d’aquesta. 
11. Aprovació, si escau, del canvi d’adscripció de centre de professorat. 
11.bis. Aprovació, si escau, de l’acord sobre millora de condicions laborals del 
professorat associat.  
12. Aprovació, si escau, de programa de doble titulació de màster en Enginyeria 
Química amb la Universitat de Gènova i el seu conveni. 
12.bis. Aprovació, si escau, de programa de doble titulació de grau en ADE i el 
seu conveni. 
13. Aprovació, si escau, de l’inici d’expedient per a l’elaboració del títol de 
graduat/da en Business Intelligence and Analytics per la Universitat de València i 
nomenament de la CEPE. 
14. Aprovació, si escau, de l’acord de col·laboració entre la Universitat de 
València i la Fundació Món Rus, per a la creació d’un Centre Rus a la UV. 
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15. Autorització, si escau, perquè la UV forme part de la Fundació Comunitat 
Valenciana-Regió Europea (FCVRE). 
16. Autorització, si escau, de convenis de col·laboració. 
17. Aprovació, si escau, de contractes de llicencia de patent i know-how. 
18. Aprovació, si escau, de convenis de reconeixement i suport spin-off a 
empreses derivades d’investigació. 
19. Aprovació, si escau, de procediment per al càlcul de les hores de dedicació a 
projectes d’I+D+I a efectes de justificació de costos indirectes. 
20. Aprovació, si escau, de proposta modificació de reglament d’execució 
pressupostària, 2018, per incloure cursos del programa la Nau Gran. 
21. Aprovació, si escau, de proposta de preus d’allotjament per al curs 
2018/2019 del Col·legi Major Rector Peset. 
22. Torn obert de paraules. 
 

-------------- 
 
Excusen la seua assistència els membres següents: 
 
. Vicerector d’Internalització i Cooperació: Carles Padilla Carmona 
. Personal investigador en formació: Raquel Borges Blázquez 
. President Junta PAS: Pedro Cabrera Juan 
 
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. 
 
Punt 1. Aprovació, si escau, de l’acta del Consell de Govern de 24 d’abril 
de 2018. 
 
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. No hi ha sol·licituds.  
 
Per assentiment dels membres del consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 79/2018. “Aprovar l’acta del consell de govern de 
24 d’abril de 2018 .” 

 
Prèviament a l’informe,  la rectora comenta que no s’ha pogut atendre la 
petició dels estudiants de no celebrar el consell de govern en període 
d’exàmens, atès que els assumptes a tractar no es podien retirar, però que 
el proper consell de govern es retardarà fins al 10 de juliol.  
 
 
 



 
 
Universitat de València. CONSELL DE GOVERN 29 DE MAIG DE 2018. 
 

-5- 

Punt 2. Informe de la rectora. 
 
La rectora informa de l’accident ocorregut al Col·legi Major Rector Peset el 
passat dijous, on malauradament va perdre la vida el company treballador, 
Sr. Manuel López Moreno. Indica que la Universitat de València continua 
treballant per la prevenció.  
 
D’altra banda indica que des de la Secretaria General es lliurarà a tothom 
informació sobre el procediment de protecció de dades.  
 
A continuació comunica el condol dels membres del consell, pel traspàs 
dels membres de la comunitat universitària següents: 
 
. El Dr. Vicent Escrivá Peiró, professor jubilat del departament de Filologia 
Catalana i catedràtic d’Escola Universitària.  
 
. El Dr. Mario Ruiz Sanz, professor del departament de Filosofia del Dret, 
Moral i Política de la Universitat Rovira i Virgili, en comissió de serveis en 
aquesta universitat.  
 
. El Dr. Miguel Olmeda, professor jubilat del departament d’Economia 
Aplicada.  
 
. El Dr. Ramiro Reig, sacerdot i professor jubilat de la Facultat d’Economia.  
 
Comunica els nomenaments de Guillermo Rodríguez Pastor i de Andrés Boix 
Palop, com a vicesecretaris generals; de Pilar Rueda, com a delegada de la 
rectora per a la Sostenibilitat i de José Manuel Claver Iborra com a delegat 
de la rectora per a la Universitat Digital.  
 
Igualment indica que s’ha publicat en el web la notícia del nomenament del 
delegat de Protecció de Dades, Dr. Javier Plaza Penades, que també s’ha 
comunicat a tota la comunitat universitària, personal de les fundacions i 
entitats assignades a la Universitat de València.  
 
La rectora informa que la CRUE ens ha comunicat la seua valoració positiva 
sobre la nota mínima per obtenir una beca de matrícula en el primer curs 
que tornarà a ser el 5. 
 
En l’apartat de felicitacions, felicita: 
 
. La companyia nanotecnològica Intenanomat spin-off del Parc Científic per 
ser seleccionada per a rebre finançament europeu en la primera fase de 
l’Instrument PIME, subprograma del Programa marc europeu de R+D+I 
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Horitzó 2020. L’empresa rebrà 50.000 euros a fons perdut per 
desenvolupar el pla de negoci del seu projecte OHMIO. 
 
. El professor Dr. Rafael García Ros, catedràtic del departament de 
Psicologia del Desenvolupament i de l’Educació, i el Sr. Álvaro Castellanos 
Ortega del departament de Medicina, ambdós coordinadors de la posada en 
marxa de l’eina en línia E-MIR-INTENSIVE, per enregistrar els resultats de les 
activitats formatives dels metges residents d’hospitals, que s’aplica de 
forma pionera a Espanya a l’Hospital Politècnic i Universitari La Fe.  El 
treball ha rebut el premi de la càtedra d’Educació Mèdica Fundació Lilly-
Universidad Complutense de Madrid 2017 al millor projecte de formació 
d’especialistes en medicina. 
 
. L’IFIC (CSIC i UV) per formar part del disseny i construcció en la 
col·laboració internacional del detector Belle II, per a cercar “nova física” 
més enllà del Model Estàndar, la teoria que descriu les partícules elementals 
que componen la matèria visible de l’Univers i les seues interaccions en 
l’origen i composició de l’Univers. 
 
. El Sr. Ignacio Durbán Martín, professor investigador del departament de 
Dret Constitucional, Ciència Política i de l’Administració, per l’obtenció del 
quinzè premi Manuel Giménez Abad, de recerca amb el treball El estado 
Autonómico y pluralidad de legislaciones Civiles en España, guardó dotat 
amb 6000 euros, que estimula la recerca sobre la descentralització política 
espanyola.  
 
. La càtedra de Llengua i Literatura valencianes pel seu centenari 
d’existència. Es va inaugurar el 27 de gener de 1918, a la Facultat de 
Filosofia i Lletres.  
 
. Els guardonats en la segona edició dels Premis Ragalo a l’Impuls de les 
ApS (Aprenentatge i Serveis). S’han lliurat cinc premis, en les categories 
següents: 
 . En Arts i Humanitats, el projecte guanyador ha sigut: ApS de 
mediación artística: mujer y violència de genero. 
 . En Ciències de la Salut, el projecte: Qué más da: SI-DA 
 . En Ciències Socials i Jurídiques, el projecte: Mi gran(d)o de arena: 
construyendo una migración segura. 
 . En Ciències Bàsiques, Experimentals i Enginyeries, el projecte:  
Germinant la teua creativitat. 
 . En Educació (Ciutadania i Crítica Global), el projecte: ApS virtual: 
Español en vivo.  
 
. El Dr. Jesús V. Albert Blanco, professor del departament d’Informàtica de 
l’ETSE, per rebre el premi Sapiens Acadèmic, atorgat pel Col·legi Oficial 
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d’Enginyeria Informàtica de la Comunitat Valenciana (COIICV), en el marc 
de les jornades de la Setmana Informàtica.  
 
. L’equip Green-Mite, format per estudiants de l’ETSE, per ser els 
guanyadors en la categoria de monitoratge de paràmetres ambientals del 
premi del concurs internacional ADI WE University Design Challenge 
(concurs de projectes tecnològics promogut per les entitats Analog 
Devices i Würth Elektronic i coordinat en l’ETSE-UV pel prof. Dr. José 
Torres. 
 
. L’Institut de Física Corpuscular (IFIC), Centre d’Excel·lència Severo Ochoa 
del CSIC i la Universitat de València, per ser el primer centre de recerca 
espanyol per la seua contribució recent a la física fonamental, segons 
l’estudi especialitzat Biblioranking fonamental physics. L’IFIC ocupa el lloc 
15 en una llista de 80 centres de recerca i universitats de tot el món, 
segons la qualitat i impacte de les publicacions científiques dels seus 
investigadors i investigadores.  
 
. La Dra. Adela Cortina Orts, catedràtica de la Universitat, per rebre el 
guardó en la modalitat d’Assaig i Crítica, dels Premis Crítica Literària 
Valenciana 2018, per la seua obra Aporofobia, el rechazo al pobre. Un 
desafio para la democràcia.  
 
. Els investigadors/es del grup de control biotecnològic de plagues (CBP), 
pertanyents a ERI-Biotecmed de la UV coordinats pel professor Dr. 
Salvador Herrero Sendra, per participar en un projecte de recerca europeu 
VIEOPLANT, destinat a la cerca de nous agents virals i a la seua 
optimització, amb els quals fer front a diferents malalties de les plantes.  
 
. Els equips esportistes de la UV pels resultats en diferents campionats: 
 Campionat D’Espanya Universitaris (CEU): medalla de plata per a 
l’equip de handbol i voleibol, medalla d’or per a l’equip masculí de rugbi, 
plata per a l’equip femení de rugbi; subcampions d’Espanya de natació i 
pàdel; plata femenina en halterofília i bronze per equips en taekwondo. 
 
 Campionats Autonòmics d’esport universitari (CADU) d’ekiden i judo: 
medalla d’or per equips, plata per equips i quatre ors, una plata i un bronze 
en individuals.  
 
. Dª Maria Elena Olmos Ortega, catedràtica i secretària general de la UV, per 
rebre, amb motiu del 25 aniversari de creació de la seua unitat, la 
condecoració d’or de la Generalitat Valenciana al mèrit policial.  
 
En l’apartat de publicacions, felicita: 
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. L’equip d’investigació dirigit per la catedràtica del departament de 
Psicologia Social, la Dra. Marisol Lila Murillo, per la seua recerca on es 
detalla un assaig clínic aleatoritzat per a comprovar l’eficàcia d’una eina 
d’intervenció amb homes condemnats per violència de gènere, dissenyada 
en la UV, estudi publicat en la revista Journal of Consulting and Clinical 
Psyschology. 
 
. El Sr. Ron Geller, investigador de l’Institut de Biologia Integrativa de 
Sistemes (I2SysBio), centre mixt de la UV i del CSIC, amb col·laboració de 
grups d’investigació nord-americans, per demostrar que la proteïna 
xaperona Hsp90 influeix en altres proteïnes, a les quals ajuda a plegar-se, 
indicant-los quines mutacions són tolerades a les seues seqüències, 
experiment publicat a la revista Nature Communications. 
 
. L’equip d’investigació dels departaments de Fisioteràpia, i d’Educació 
Física i Esportiva de la UV amb l’Institut de Biomecànica de València, per 
demostrar que les dones amb fibromiàlgia (FM), tenen alterat el control 
d’equilibri (capacitat fonamental per a realitzar la majoria d’activitats 
diàries i que poden condicionar altres com l’activitat o l’exercici físic); 
estudi publicat en la revista PloS One. 
 
. El grup d’investigació dirigit per la catedràtica Dra. Rosa Noguera Salvá, 
del departament de Patologia i integrant del grup de recerca translacional 
de Tumors Sòlids Pediàtrics d’INCLIVA, per l’estudi que podria obrir pas a 
nous tractaments personalitzats per al neuroblastoma, el tipus de càncer 
infantil més freqüent; recerca publicada en la revista Histology and 
Histopathology. 
 
. Els investigadors i investigadores del departament de Química Analítica, 
els catedràtic Dr. Agustín Pastor García i Dr. Miguel de la Guardia Cirugeda, 
per haver format part d’un estudi internacional multidisciplinari en el que 
s’han trobat proves científiques sobre les causes de la mort del filòsof 
Giovanni Pico della Mirandola i del poeta Angelo Poliziano, dos dels 
humanistes més importants del Renaixement italià, on es conclou que, 
almenys, della Mirandola va morir enverinat amb arsènic; recerca publicada 
en la revista Journal of Forensic and Legal Medicine. 
 
Pel que fa als convenis, s’ha signat el conveni amb la Conselleria de 
Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats 
Públiques, Càtedra Deblanc, per al desenvolupament de la Càtedra 
Universitària d’Aplicació de Metodologies estadístiques, econòmiques i 
d’aprenentatge automàtic per a la detecció de delictes financers i 
blanqueig de capitals.  
 
En l’apartat d’actes i reunions, han tingut lloc les següents: 
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. El vuitè aniversari de la Junta General d’Universia-Espanya a la Universitat 
de Salamanca.  
. Assistència a la Trobada de rectors i rectores de les universitats, 
membres del Real Colegio Complutense (RCC), a Harvard (la UV forma part 
del consorci) i reunió amb les seues autoritats juntament amb l’ambaixador 
d’Espanya als Estats Units, el Sr. Pedro Morenés. 
. Reunió de la presidència Jurat dels premis MOTIVEM, 2018 i clausura dels 
premis amb el president de la Fundació ADEIT, Sr. Juan Manuel Pérez Mira, 
on vam atorgar el premi Idees Motivem en equip 2018, al projecte Gota a 
gota, coordinat per la professora Ana Maria Ferri, junt amb les estudiantes 
Laura Compte, Cynthia Diaz i l’estudiant Enric Dolz. 
. Acte de presentació a la Fira del Llibre de les novetats de la Llibreria i 
Publicacions de la UV, organitzat pel gremi de llibrers als Jardins del Reial, 
acompanyada pel vicerector de Cultura i Esport, Antonio Ariño. 
. Acte institucional de presa de possessió com a rectora de la Universitat 
de Valencia, al Paranimf. 
. Clausura de l’acte d’ingrés del professor Dr. José Vicente Bagán 
Sebastián, com a acadèmic electe a la Reial Acadèmia de Medicina de la 
Comunitat Valenciana.  
. Acte de lliurament dels premis extraordinaris de doctorat del curs 
2016/2017, al Paranimf. 
. Inauguració de la desena edició d’Expociència, festa de la ciència i la 
innovació a la Universitat de València. Enguany ha abastat un centenar 
d’activitats científiques i tecnològiques preparades principalment pels 
investigadors i investigadores de la UV i del CSIC. El joc, l’aprenentatge i la 
diversió van estar assegurats per als milers de visitants, grans i menuts, 
que cada any arriben a aquest espai per a la innovació, ubicat en les 
immediacions del Campus de Burjassot-Paterna.  
. Inauguració del primer congrés internacional de la Cura, la Igualtat i la 
Diversitat, junt a la vicepresidenta i consellera d’Igualtat i Polítiques 
Inclusives, Dª Mónica Oltra, al Saló de Graus de la Facultat de Dret.  
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
El president de la Junta de PDI intervé respecte de l’accident laboral al 
Col·legi Major Rector Peset, expressant la seua preocupació. Informa que 
hi haurà un comitè ordinari i aprofita l’oportunitat per posar en 
coneixement del tot el conjunt de la comunitat universitària que aquests 
fets són terribles i que porten el seu procés. En quatre anys hem tingut 
dos accidents mortals i no haurien de produir-se més. Aquest assumpte no 
sols afecta al Rectorat, sinó al conjunt de la Universitat. Les prevencions 
han de ser normes inqüestionables i també les mesures preventives. És 
evident que el risc en una obra és molt major que en altra part, però és 
important que en temes de contractació i en les comissions de 



 
 
Universitat de València. CONSELL DE GOVERN 29 DE MAIG DE 2018. 
 

-10- 

contractació, les normes s’han de complir i tenen conseqüències, com ara, 
penalitzacions, rescissions de contracte, .... Per això, s’ha d’explicar a les 
empreses que la línia roja és la prevenció. 
 
El Sr. Carlos Javier López Benedi, director del Col·legi Major Rector Peset, 
agraeix el suport i la solidaritat que ha rebut de tota la comunitat 
universitària, d’organitzacions sindicals, d’entitats culturals, de col·legials i 
dels companys que van acudir al col·legi, així com de la rectora, 
universitaris, etc. 
 
La rectora agraeix al director el treball que s’ha fet en moments tan 
complicats i delicats. 
 
Punt 3. Acord d’excepcionalitat, si escau, de concessió de Medalla de la 
Universitat de València a Esteban Morcillo Sánchez. 
 
La rectora indica que és un acord d’excepcionalitat i que no s’ha posat a 
l’Aula Virtual el currículum vitae ni cap documentació del professor Esteban 
Morcillo perquè es tracta de proposar la concessió de la Medalla no tant pel 
seu treball com a catedràtic, sinó per la seua dedicació i implicació amb la 
comunitat universitària, per la seua gestió com a rector durant vuit anys, 
atès el seu tarannà conciliador i cerca de solucions. Considera que és 
mereixedor de la Medalla de la Universitat. És una persona d’especial 
rellevància, pel treball, dedicació i continu esforç per millorar la nostra 
Universitat en uns temps tan complicats i difícils. 
 
El degà de la Facultat de Fisioteràpia dóna suport a la intervenció de la 
rectora i afegeix que el professor Esteban Morcillo ha posat el nom de la 
Universitat de València a un alt nivell, aconseguint èxits importants. 
 
Se sotmet a votació secreta la proposta, que obté el resultat de 46 vots a 
favor i 3 vots en blanc. 
 
Per tant, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 80/2018. “Concedir la Medalla de la Universitat 
de València al Dr. Esteban Morcillo Sánchez.” 

 
Punt 4. Acord d’excepcionalitat, si escau, de concessió de Medalla de la UV 
a favor de l’Orquestra de València i de José Sanchis Sinisterra. 
 
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. 
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Afegeix que aquestes propostes s’atorguen en les Serenates que 
comencen el 23 de juny i, per això, s’avancen les propostes.  
 
Pel que fa a l’Orquestra de la Ciutat de València, fa una exposició detallada 
dels rellevants mèrits que concorren, en especial la seua projecció cap al 
món de tota la cultura valenciana, la difusió i promoció de la nostra música: 
València com a bressol de músics, una de les senyes d’identitat més 
destacades de la nostra terra. L’Orquestra de València ha estat una 
constant dins del panorama musical europeu i ha participat en els festivals 
i auditoris més prestigiosos del món. Al llarg de tota la seua història, 
l’Orquestra ha actuat a la Universitat de València en dotze ocasions, inclús 
amb les agrupacions pròpies de la nostra universitat, entre les que cal 
destacar la primera vegada, al 1945. Per la seua brillant trajectòria 
professional i amb ocasió del seu 75è aniversari –va ser creada per 
l’Ajuntament de València el 1943-, opina que és el moment adequat per a 
la concedir-li la Medalla de la Universitat de València.  
 
Respecte de José Sanchis Sinisterra, és considerat un dels grans 
renovadors del teatre espanyol, tant en la seua vessant creadora com en la 
didàctica i està lligat al món del teatre des de la seua època universitària, 
quan en 1957 comença a estudiar Filosofia i Lletres a la Universitat de 
València i es nomenat director de la secció del Teatre Espanyol Universitari 
(TEU) en la seua facultat i a l’any següent va ser director del TEU en el 
districte universitari de València. Posteriorment va començar a col·laborar 
en la revista Claustre i desprès va crear el Grup d’Estudis Dramàtics, grup 
de teatre independent. Així mateix, va fundar l’Aula de Teatre de la 
Facultat de Filosofia i Lletres de València i el Seminari de Teatre, actuant 
com a director de les dues entitats. La nostra Aula de Teatre és hereva de 
la que es va crear a l’any 1961. En l’actualitat, amb 80 anys, continua 
tenint una activitat vibrant, tant per la seua producció dramatúrgica com 
per la seua tasca com a professor associat i el seu compromís amb la vida 
estudiantil. Per tant, opina que és adequat donar-li la medalla de la 
Universitat de València. 
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Se sotmeten a votació secreta les dues propostes, que obtenen el resultat 
següent: 
 
L’Orquestra de València: 49 vots a favor. 
José Sanchis Sinisterra: 47 vots a favor, 2 vots en blanc.  
 
Per tant, es prenen els acords següents: 
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ACGUV 81/2018. “Concedir la Medalla de la Universitat 
de València a l’Orquestra de València.” 
 
ACGUV 82/2018. “Concedir la Medalla de la Universitat 
de València al dramaturg José Sanchis Sinisterra.” 

 
Punt 5. Modificació, si escau, de normativa sobre dedicació docent del 
personal docent i investigador 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 de la Universitat de 
València. Indica que aquest punt i el següent són conseqüència de 
l’aplicació d’acords del consell de govern sobre dedicació màxima del 
professorat. La proposta que es presenta compta amb informe favorable 
de la Comissió de Professorat, de la Mesa Negociadora i de la Comissió 
d’Estatuts, que ha modificat “normativa” per “reglament”, que és lo propi, 
en aplicació dels Estatuts. Afegeix que s’estudiarà, en vistes al futur, una 
reclamació sobre la necessitat de revisar la dedicació de 240 hores del 
professorat que ha arribat al màxim de sexennis que pot obtenir i es 
demanava sensibilitat amb aquesta situació. 
 
S’obre un torn d’intervencions. 
 
La professora Pasquala García indica que és un orgull formar part del 
consell de govern, però se sent obligada, com a representat del PDI 
permanent, a llegir un escrit d’alguns professors que sol·liciten la revisió 
de l’homogeneització de la carrega docent a 24 crèdits ECTS, que 
s’adjunta com a annex I a aquesta acta.  
 
El Sr. Francesc Marí és conscient de la dificultat de la conciliació de la vida 
laboral amb la vida familiar i demana que s’estudien mesures de conciliació i 
que  el més prompte possible es posen en marxa.  
 
El degà de la Facultat de Magisteri lamenta que de la lectura de l’escrit es 
desprèn que la docència perjudica, disfressat d’igualtat i discriminació.  
 
El director d’institut universitari, Santiago Noguera, demana que es revisen 
també els diferents nivells de discapacitat, ja que aquesta normativa no 
pot oblidar-se.  
 
El vicerectora d’Ordenació Acadèmica i Professorat indica que s’ha revisat 
el tema de les discapacitats, s’han ajustat i s’han tingut en compte els 
diferents nivells. S’està intentant atendre totes aquestes situacions. Pel 
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que fa a la conciliació, cal desenvolupar el treball, que és transversal, 
perquè implica a la Unitat d’Igualtat, la Mesa Negociadora i la Comissió de 
Professorat. S’hauria d’avançar al llarg del curs vinent. Opina que no 
sempre hauríem de pensar en reduccions horàries, sinó també en 
assignacions de docència o altres vies. De fet, en la instrucció de POD s’ha 
inclòs una recomanació als departaments en el sentit que es tinga en 
compte les necessitats de conciliar que poden tenir alguns membres del 
PDI. Però cal ser conscients que no es pot desenvolupar d’avui per a demà. 
 
Pel que fa a l’escrit que s’ha llegit, és un tema que es pot plantejar i veure 
l’impacte que podria produir. Recorda que l’1 d’abril de 2012 no es feien 
aquests plantejaments, la reducció de docència era un esforç de tots i 
totes. Amb el decret Wert canvia el panorama i la Universitat de València 
el va rebutjar. El que s’ha fet és combinar l’autonomia que tenim per 
establir diferents acords sobre la dedicació, sempre en la línia que la 
dedicació superior a 240 hores és contraproduent i, per això es planteja 
ara. En aquests moments s’ha plasmat aquesta proposta, però es pot 
ajustar per al futur.  
 
Avança que hi ha una reducció addicional de 10 hores per a les persones 
que tenen tres sexennis reconeguts i per als que tenen quatre, una 
reducció de 20 hores per tal d’afavorir la investigació. 
 
El president de la Junta de PDI indica que, efectivament, hi ha 
transversalitat, però hem de buscar mecanismes de coordinació, ja que hi 
ha molts òrgans implicats i correm el risc de treballar en paral·lel. Pel que 
fa a les dedicacions màximes, demana coherència institucional. Recorda 
que amb el decret Wert es va introduir la desigualtat entre el PDI i es 
penalitzava la docència, entre altres temes, com la pujada de les taxes.  
 
La rectora demana unificar els esforços de la Unitat d’Igualtat i del Servei 
de Prevenció i assumir les iniciatives per veure les polítiques que cal 
enllestir. Pren nota d’aquest compromís d’impulsar polítiques de 
conciliació, de revisar el reconeixement de la investigació, així com altres 
criteris indicadors. 
 
Se sotmet a votació la proposta. La votació es fa a mà alçada i per 47 vots 
a favor, cap en contra i 1 abstenció, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 83/2018. “Modificar la Normativa sobre 
dedicació docent del personal docent i investigador a 
temps complet  de la Universitat de València, aprovada en 
el Consell de Govern de 26 d’abril de 2017 (ACGUV 
80/2017) d’acord amb el text que s’adjunta com a annex.” 
Annex II. 
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Punt 6. Aprovació, si escau, de criteris per a atendre situacions 
conjunturals de plantilla durant el curs 2018/2019. Criteris de reducció de 
docència.  
 
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. Té informe positiu de la Comissió de Professorat. Els canvis 
introduïts són conseqüència de l’acord del consell de govern de 24 d’abril, 
de reducció de docència. Afegeix, en relació a l’apartat 3.6, que s’ha 
establert una limitació: una vegada aplicades les reduccions que contempla 
el document, el professorat tindrà assignada una docència d’almenys, 100 
hores presencials. De totes formes, la Comissió de Professorat estudiarà el 
límit per als propers criteris.  
 
S’obre un torn d’intervencions.   
 
El professor Jesús Olavarría indica que, pel que fa a l’escrit llegit al punt 
anterior, que le ha sorprès perquè estem en una universitat, no en un 
centre d’investigació i la nostra primera obligació és la docència. Som 
professors i professores i li ha sentat malament que es diga que la 
docència pot perjudicar a alguns professors. Sembla que els millors 
professors no donen classe i contractem a altres. No entén que es vulga 
crear dos tipus de professorat. En anteriors consells va demanar un límit 
mínim de docència que hauria de complir tot el professorat, ja que hi ha 
professors que mitjançant una sèrie de reduccions i, especialment, amb les 
reduccions discrecionals de la rectora, pràcticament no tenen docència i 
això no hauria de ser possible en aquesta Universitat. Hi ha professorat 
amb exclusiva que dóna menys docència dels que tenen dedicació a temps 
parcial. Opina que cal una reorganització i que ha d’haver transparència i 
publicitat. Però, atès que l’equip de direcció porta un mes, accepta 
aquesta proposta i demana el compromís de revisar-la per al proper any i 
començar a treballar des d’aquest moment. 
 
Insisteix en la necessitat d’establir un mínim de docència que hauria 
d’impartir tot el professorat amb o sense sexennis, que la discrecionalitat 
de la rectora siga la mínima i que es publicite raonadament. 
 
La degana de la Facultat de Química demana aclariment sobre el punt 1.3 
de la documentació i pregunta quina és la capacitat docent del 
professorat. 
 
El degà de la Facultat de Medicina i Odontologia indica que l’ANECA exigeix 
una productivitat significativa i eixe és l’argument emprat en l’escrit que 
s’ha llegit en el punt anterior i en altres intervencions. La qüestió és cóm 
compatibilitzar i compaginar la docència amb la investigació.   
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La directora de departament, Silvia Rueda, indica que quan un professor 
promociona a TU se li compta un sexeni a ell, no al departament.  
 
El vicerector d’Ordenació Acadèmica i Professorat li aclareix que al 
departament se li reconeix la dedicació real i al professor la dedicació que 
tinga al moment d’inici de curs. Afegeix que qualsevol departament pot 
posar-se en contacte amb el Servei de Recursos Humans PDI per aclarir els 
seus dubtes.  
 
La rectora afegeix que els criteris no han canviat. Són els mateixos d’anys 
anteriors.  
 
Se sotmet a votació la proposta. La votació es fa a mà alçada i per43 vots 
a favor, cap encontra i 3 abstencions, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 84/2018. “Aprovar els criteris per atendre 
situacions conjunturals de plantilla durant el curs 
acadèmic 2018/19, Criteris de reducció de docència, que 
s’adjunten com a annex.” Annex III. 

 
Punt 7. Modificació, si escau, de l’acord del consell de govern 61/2018, de 
26 d’abril, sobre dotació de places de professor/a 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 
València. Indica que hi ha hagut un error material, per omissió de dues 
sol·licituds que reunien els requisits. En el consell de govern del mes 
passat es van aprovar deu sol·licituds i en són dotze. El que correspon és 
modificar l’acord. Com que cal tenir en compte el balanç docent, dues 
places que entraven inicialment, ara no entrarien, però es tindran en 
compte per al proper curs. Afegeix que s’han donat totes les explicacions a 
la Facultat de Medicina i Odontologia i als departaments implicats. 
 
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 
unanimitat (42 vots a favor), es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 85/2018. “Modificar l’acord del consell de govern 
61/2018, de 24 d’abril, sobre dotació de places de 
professorat titular d’universitat dins del programa 
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d’estabilització de professorat associat, d’acord amb la 
proposta que s’adjunta com a annex.” Annex IV. 

 
Punt 8. Aprovació, si escau, de convocatòries, perfils i tribunals de places 
de professorat titular universitari (vacants convocades per necessitats 
docents i places dotades dins del programa d’estabilització del 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 
València. Indica que l’informe de la Comissió de Professorat és positiu i 8 
places són vacants per necessitats docents i 5 del programa 
d’estabilització. 
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds. 
 
Per assentiment dels membres del consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 86/2018. “Aprovar la convocatòria i informar 
favorablement sobre els perfils i tribunals de les places de 
professorat titular universitari (vacants convocades per 
necessitats docents i places dotades dins del programa 
d’estabilització de professorat associat), que s’adjunten 
com a annex.” Annex V. 

 
Punt 9. Aprovació, si escau, de la dotació de places de professorat ajudant 
doctor a àrees de coneixement deficitàries. 
 
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 el pressupost del 2019 inclou una dotació de places 
d’ajudant doctor. Com que la plantilla no pot canviar al llarg de l’any, sols 
es poden transformar les places i la Comissió de Professorat va informar 
favorablement uns criteris per a assignar 50 places d’ajudant doctor a 
àrees de coneixement amb dèficit estructural. Es van ordenar les àrees i a 
les quatre primeres àrees se’ls atorga una plaça més. Els criteris emprats 
són: 
1. Es podrà assignar una plaça de professorat ajudant doctor a les àrees de 
coneixement amb un dèficit estructural major de 720 hores. El balanç 
docent s’ha calculat amb associats i sense associats. Totes les places 
d’associats són revisables, independentment de que siguen estructurals. La 
dotació es farà per transformació d’una plaça de professorat associat de la 
plantilla de la mateixa àrea. 
2. Es podrà assignar un altra plaça de professorat ajudant doctor a les 
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àrees de coneixement amb un balanç docent major a 5.000 hores de 
dèficit estructural, calculat sense comptar les places d’associat de plantilla. 
3. No s’assignaran aquestes places a les àrees de coneixement que 
compten amb vacants de professorat ajudant doctor. 
4. En cas de no cobrir-se les places durant el curs 2018-19 , la Comissió 
de Professorat podrà plantejar el canvi d’adscripció de la plaça a un altra 
àrea per al curs següent. 
5. Queda pendent l’assignació de 10 places en funció d’altres criteris com 
ara l’envelliment i la desfuncionarització a la vista de les dades de plantilla 
disponibles a 1 de setembre de 2018. 
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
El Sr. Rafael Moll, PIF que assisteix com a convidat, pregunta si s’ha tingut 
en compte en els seus criteris, la inversió que s’està fent amb el col·lectiu 
de personal investigador en formació per poder passar a ajudants doctors. 
 
La degana de la Facultat de Química agraeix la tasca del Servei de Recursos 
Humans PDI, però demana que es revise el professorat del departament de 
Química Orgànica que a 31 de desembre de 2017 va demanar sexennis, ja 
que es perden moltes hores. 
 
El vicerector d’Ordenació Acadèmica i Professorat contesta que ja es va dir 
al departament de Química Orgànica que es posara en contacte amb el 
Servei de Recursos Humans PDI. Recorda que en queden deu places 
pendents d’assignació. Afegeix que en l’assignació no s’ha tingut en 
compte el decret Wert i, pel que fa a la revisió de plantilla del proper curs, 
anuncia que augmentarà la pressió sobre les àrees que tinguen les places 
vacants perquè ho justifiquen i si no es transformaran a places d’ajudant 
doctor. 
 
La directora de departament Silvia Rueda, demana que es tinguen en 
compte totes aquestes incidències.  
 
El vicerector d’Ordenació Acadèmica i Professorat indica que els problemes 
que es presenten s’estudiaran cas a cas i s’intentarà que s’incorporen el 
més prompte possible.  
 
Se sotmet a votació la proposta. La votació es fa a mà alçada i per 
unanimitat (45 vots a favor), es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 87/2018. “Aprovar la dotació de places de 
professorat ajudant doctor a les àrees de coneixement 
deficitàries, segons la proposta de criteris d’assignació de 
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places de professorat ajudant doctor del curs 2018/2019, 
que s’adjunten com a annex.” Annex VI. 

 
Punt 10. Aprovació, si escau, de transformació de plaça d’ajudant doctor 
en titular d’universitat per a la seua cobertura mitjançant comissió de 
serveis i autorització d’aquesta.  
 
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. Compta amb informe favorable de la Comissió de Professorat. 
Aquesta proposta respon a la possibilitat que ha plantejat l’àrea de 
coneixement de Periodisme de cobrir una vacant de TU mitjançant 
comissió de serveis. En la darrera revisió de plantilla, aquesta àrea tenia 
una plaça de CU que es va transformar en una plaça d’ajudant doctor. Ara 
es proposa que una altra plaça d’ajudant doctor, assignada en el punt 9 a 
la mateixa àrea, es transforme en TU i es cobrisca mitjançant comissió de 
serveis, a favor del Sr. Antonio Laguna Platero, professor titular de la 
Universitat de Castella-La Manxa. 
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds. 
 
Per assentiment dels membres del consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 88/2018.  
“1. Aprovar la transformació de la plaça d’ajudant doctor 
assignada per al curs 2018/19 a l’àrea de coneixement de 
Periodisme en una plaça de titular d’universitat, per a la 
seua cobertura mitjançant comissió de serveis.  
2. Sol·licitar a la Universitat de Castella-La Manxa 
comissió de serveis, per al curs acadèmic 2018/2019, a 
favor del prof. Antonio Laguna Platero, professor titular 
d’eixa Universitat, per a prestar els seus serveis a la 
Universitat de València.” 

 
Punt 11. Aprovació, si escau, del canvi d’adscripció de centre de 
professorat.  
 
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. Presenta dues sol·licituds de canvi d’adscripció de plaça a 
diferent centre. L’informe de la Facultat de Magisteri va ser desfavorable i 
l’informe de la Facultat de Filosofia i Ciències de l’Educació va ser 
favorable. La Comissió de Professorat, desprès d’un ampli debat, va 
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emetre informe favorable, però amb un nombre important d’abstencions.  
Indica que hi ha una problemàtica de fons que apareix perquè les places 
estan adscrites a centres i els professors als departaments. La Facultat de 
Magisteri té una elevada docència assignada a departaments que no estan 
adscrits al centre. Fa una crida perquè els centres amb aquests 
departaments arriben a un consens o interlocució per no tenir aquests 
problemes.  
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
El professor Miguel Àngel Oltra està d’acord amb la intervenció del 
vicerector. Sembla que la Facultat de Magisteri està en contra de la 
promoció del professorat i no és així. Aquest assumpte necessita més 
regulació.  
 
El degà de la Facultat de Dret indica, en representació dels degans, que 
desprès d’un debat intens a la reunió de degans va quedar constatat que hi 
ha un desequilibri entre els centres i per tant, en aquest consell de govern 
es reproduirà el percentatge de vots de la Comissió de Professorat. 
Demana que s’estudie aquest assumpte, perquè no és exclusiu de la 
Facultat de Magisteri.  
 
La degana de la Facultat de Filosofia i Ciències de l’Educació indica que, en 
compliment de la normativa, l’informe de la Facultat havia de ser favorable. 
 
El president de la Junta de PDI demana que s’òbriga un  període de reflexió, 
però amb tota la informació, ja que les implicacions de les accions han 
d’estar molt clares.  
 
El vicerector d’Ordenació Acadèmica i Professorat reconeix que hi ha un 
problema de fons, però amb els instruments que tenim, no podem 
resoldre’l. Demana el vot favorable.  
 
Se sotmet a votació la proposta. La votació es fa a mà alçada i per 28 vots 
a favor, 1 en contra i 10 abstencions, es prenen els acords següents: 
 

ACGUV 89/2018. “Aprovar el canvi d’adscripció de la 
plaça núm. 4882 de l’àrea de coneixement de Didàctica i 
Organització Escolar, adscrita a la Facultat de Magisteri, 
ocupada per la professora ajudant doctora Miriam 
Abiétar López, a la Facultat de Filosofia i Ciències de 
l’Educació.”  
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ACGUV 90/2018. “Aprovar el canvi d’adscripció de la 
plaça núm. 545 de l’àrea de coneixement de Didàctica i 
Organització Escolar, adscrita a la Facultat de Magisteri, 
ocupada per la professora titular d’universitat Mª Amparo 
Calatayud Salom, a la Facultat de Filosofia i Ciències de 
l’Educació.” 

 
Punt 11bis. Aprovació, si escau, de l’acord de millora de condiciones de 
millora del 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 
València. Indica que aquest assumpte es va retirar del consell de govern 
anterior i es va demanar l’obertura d’un període de reflexió i, en aquest 
sentit, s’ha parlat amb les seccions sindicals i s’ha considerat tornar a 
tractar l’assumpte en consell de govern. El professor Carlos Alfonso 
Mellado ja ha emès l’informe que es demanava i s’ha lliurat a la Mesa 
Negociadora, on es deia que no pot haver-hi contractes superiors a un any. 
Si l’acord s’aprova pel Consell de Govern, es demanarà la necessària 
autorització a la Generalitat Valenciana per poder procedir a l’abonament 
de la millora salarial que quedaria supeditat a la suspensió de la vaga. 
Aquest matí ha rebut un correu personal d’un membre del Comité de Vaga 
comunicant la suspensió tècnica de la vaga. Anuncia que es demanarà un 
comunicat formal i no personal. 
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
El professor Jesús Olavarría indica que li sembla molt just l’augment 
retributiu que es demana però no entén el terme de “suspensió tècnica”. 
Demana aclariment, en relació a la autorització de la modificació 
pressupostària perquè sense l’autorització de la Generalitat no cap la 
modificació.  
 
El president de la Junta de PDI també qüestiona sobre la suspensió tècnica 
i planteja un dubte sobre els efectes econòmics de l’acord que era d’1 
d’abril, i ara s’hauria de modificar la data. 
 
El vicerector d’Ordenació Acadèmica i Professorat contesta que sense 
autorització de la Generalitat Valenciana no es poden fer millores 
retributives i que començaria a pagar-se des de l’1 de juny, atès que es ara 
quan suspenen la vaga.  
 
La professora Silvia Rueda clarifica que li han informat que “suspensió 
tècnica” significa “suspensió temporal”. 
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Se sotmet a votació la proposta. La votació es fa a mà alçada i per 42 vots 
a favor, cap en contra i 2 vots en blanc, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 91/2018. “Aprovar l’acord sobre millora de 
condicions laborals del professorat associat de la 
Universitat de València, segons el document que va 
aprovar la Mesa Negociadora el 26 de març de 2018, que 
s’adjunta com a annex.” Annex VII. 

 
Punt 12. Aprovació, si escau, de programa de doble titulació de màster en 
Enginyeria Química amb la Universitat de Gènova i el seu conveni. 
Punt 12.bis. Aprovació, si escau, del programa de doble titulació de grau 
en ADE i el seu conveni. 
 
La vicerectora d’Estudis i Política Lingüística presenta juntament els dos 
assumptes i fa referència a la documentació que hi ha en l’Aula Virtual de 
la Universitat de València. Es tracta de dues propostes de doble titulació 
internacional que venen proposades per l’ETSE i la Facultat d’Economia, 
respectivament, amb els convenis corresponents que tenen informe 
favorable de l’Assessoria Jurídica. Els convenis fixen aspectes com el 
nombre de places, la forma i requisits de selecció de l’estudiantat, la 
comissió de seguiment i les assignatures a cursar en la universitat d’origen 
i de destinació i el sistema de reconeixement de crèdits per a obtenir el 
títol per cadascuna de les dos Universitats. Demana l’aprovació de les dues 
propostes.  
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
La directora de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria agraeix la 
presentació de la vicerectora i manifesta el seu agraïment al Servei 
d’Estudiants i al personal de l’Escola que representa pel treball i la 
col·laboració. 
 
Per assentiment dels membres del consell, es prenen els acords següents: 
 

ACGUV 92/2018. “Aprovar el programa de doble titulació 
de màster en Enginyeria Química amb la Universitat de 
Gènova i autoritzar la signatura del conveni corresponent, 
el text del qual s’adjunta com a annex.” Annex VIII. 
 
ACGUV 93/2018. “Aprovar el programa de doble titulació 
de grau en Administració i Direcció d’Empresa amb la 
Università degli studi di Brescia i autoritzar la signatura 
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del conveni corresponent, el text del qual s’adjunta com a 
annex.” Annex IX. 

 
Punt 13. Aprovació, si escau, de l’inici de l’expedient per a l’elaboració del 
títol de graduat/da en Business Intelligence and Analytics per la Universitat 
de València i nomenament de la CEPE. 
 
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. Indica que amb aquest títol es pretén formar professionals que 
puguen prendre decisions en qualsevol empresa o negoci, des d’un 
coneixement i comprensió dels processos de negoci i les seues funcions de 
les estructures organitzatives i els fluxos de comunicació que li ajuden a 
prendre bones decisions. És una titulació amb molta projecció de futur. A 
nivell internacional hi ha graus semblants en moltes universitats, però a 
nivell nacional hi ha poques referències de titulacions semblants i només 
d’universitats privades. Pensa que una universitat pública, com la 
Universitat de València ha d’anticipar-se a les necessitats de la societat i 
és responsabilitat nostra oferir aquesta titulació. A la documentació 
s’inclou una memòria i una proposta de nou persones (el màxim), per a 
formar part de la Comissió d’Elaboració del Pla d’Estudis, dels quals 7 són 
PDI , 1 PAS i 1 estudiant. També és paritària: 5 homes i 4 dones. 
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
El professor Jesús Olavarría indica que l’estructura dels estudis li sembla 
molt interessant, però no té clar si hauria de ser un grau o un màster. Pel 
que fa a la CEPE, l’objecte d’estudi implica la utilització d’instruments 
tecnològics que permeten l’anàlisi quantitatiu de dades i, per això, opina 
que seria bo que un enginyer informàtic formara part de la CEPE. Per últim, 
espera que es tinga en compte que els aspectes jurídics que interessen, 
des del punt de vista de la formació no siguen exclusivament la protecció 
de dades de les empreses.  
 
El degà de la Facultat d’Economia indica que s’ha estat treballant en 
aquest grau durant tres anys i convenia que fóra un grau igual que hi ha en 
altres països. Opina que no hi ha problema que hi haja un enginyer 
informàtic i informa que quan s’elabore el pla d’estudis està prevista la 
inclusió d’aspectes legals i de protecció de dades, demanant la 
col·laboració de la Facultat de Dret. 
 
La vicerectora d’Estudis i Política Lingüística recorda que no és un grau 
d’estructura de dades, sinó d’ús de dades i que la CEPE ja té el nombre 
màxim de membres, però es podrien afegir altres persones com assessors. 
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Per tant, proposa l’aprovació de la CEPE, amb el compromís d’incorporar 
assessors de la Facultat de Dret i de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria. 
 
Se sotmet a votació la proposta. La votació es fa a mà alçada i per 
unanimitat (43 vots a favor), es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 94/2018. “Aprovar l’inici d’expedient per a 
l’elaboració del títol de graduat/da en Business Intelligence 
and Analitycs (GBI&A) per la Universitat de València, 
adscrit a la Facultat d’Economia i el nomenament de la 
corresponent Comissió d’Elaboració del Pla d’Estudis 
(CEPE), amb la composició següent: 
Presidenta:  (per delegació del degà de la Fac. 
d’Economia) Dolores Forés Conchell, vicedegana d’estudis 
de Grau. 
Representants PDI: 
. José Manuel Pavía Miralles. Dept. Economia Aplicada. 
. Vicente Safón Cano. Dept. Direcció d’Empreses Juan 
José Renau Piqueras. 
. José Emilio Farinós. Dept. Finances Empresarials. 
. M. Sacramento Quintanilla Alfaro. Dept. Matemàtiques 
per a l’Economia i l’Empresa. 
 
A proposta de la vicerectora d’Estudis i Política 
Lingüística: 
. Enrique Bigné Alcañiz. Dept. Comercialització i 
Investigació de Mercats. 
. Penélope Hernández Rojas. Dept. Anàlisi Econòmica 
Representant PAS: 
. Pilar Catalán Cercós. Responsable Administrativa de 
Titulacions. 
Representant d’Estudiants: 
Alberto Canto Meléndez. Màster en Ciències Actuarials” 
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Punt 14. Aprovació, si escau, de l’acord de col·laboració entre la 
Universitat de València i la Fundació Món Rus, per a la creació d’un Centre 
Rus a la Universitat de València.  
 
El vicerector d’Estratègia, Qualitat i Tecnologies de la Informació presenta 
l’assumpte en absència del vicerector d’Internacionalització i Cooperació i 
fa referència a la documentació que hi ha en l’Aula Virtual de la Universitat 
de València. El conveni contempla les recomanacions que ha fet 
l’Assessoria Jurídica en el seu informe. Afegeix que aquesta Fundació 
depèn del Ministeri d’Assumptes Exteriors de la Federació Russa i l’objecte 
del conveni és la difusió i popularització de la llengua, literatura i art russos 
amb la creació d’un Centre Rus que s’ubicaria en els locals que la 
Universitat de València cediria en el Campus dels Tarongers. Aquest seria 
el segon centre rus a Espanya, desprès de la Universitat de Granada. 
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Per assentiment dels membres del consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 95/2018. “Aprovar l’acord de col·laboració entre 
la Fundació Fondo Mundo Ruso i la Universitat de 
València. Estudi General, per a la creació d’un Centre Rus 
a la Universitat de València, el text del qual s’adjunta com 
a annex.” Annex X. 

 
Punt 15.  Autorització, si escau, perquè la UV forme part de la Fundació 
Comunitat Valenciana-Regió Europea (FCVRE). 
 
La secretària general presenta l’assumpte i fa referència a la documentació 
que hi ha en l’Aula Virtual de la Universitat de València. Indica que aquesta 
Fundació és un fundació del sector públic instrumental de la Generalitat 
Valenciana, integrada en la Dirección General de Relaciones amb la Unió 
Europea i l’Estat i depenent de la Presidència de la Generalitat Valenciana. 
La principal missió és la de servir d’oficina de representació del Consell de 
Bruselas, portant a terme, des de la capital europea, la tasca de seguiment 
d’aquelles poítiques en l’àmbit comunitari que afecten a la nostra 
comunitat i serveix d’enllaç entre les institucions europees i les diferents 
conselleries. 
 
El seu Patronat està format per patrons vitalicis (el MHP de la Generalitat i 
els titulars de totes les conselleries) i per patronos electius, entre els que 
hi són representants patronals, cambres de comerç, institucions ferials i 
associacions de consumidors, entre d’altres. Amb la intenció d’augmentar 
la representació de la societat valenciana i les seues forces vives en aquest 
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òrgan, s’inicia en 2017 un procés d’ampliació i es demana que la 
Universitat de València en forme part com a patró electiu. No comporta 
cap compromís ni obligació econòmica. Afegeix que la Universitat Miguel 
Hernàndez ja forma part. 
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Per assentiment dels membres del consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 96/2018. “Autoritzar la participació de la 
Universitat de València en la Fundació Comunitat 
Valenciana-Regió Europea (FCVRE), sempre que no 
comporte obligacions ni compromisos econòmics; els 
estatuts de la qual s’adjunten com a annex.” Annex XI. 

 
Punt 16. Autorització, si escau, per a la signatura de convenis de 
col·laboració.  
 
La vicerectora d’Innovació i Transferència, el vicerector d’Estratègia, 
Qualitat i Tecnologies de la Informació, en absència del vicerector 
d’Internacionalització i Cooperació; el vicerector de Projecció Territorial i 
Societat, la vicerectora d’Ocupació i Programes Formatius, la vicerectora 
d’Igualtat, Diversitat i Sostenibilitat i la secretària general, en absència del 
vicerector de Cultura i Esport,  presenten les propostes de conveni que 
corresponen a la seua àrea de treball i fan referència a la documentació 
que hi ha en l’Aula Virtual de la Universitat de València.  
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
La Directora de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria pregunta al 
vicerector de Projecció Territorial i Societat sobre les seus del conveni 
Unisocietat. 
 
El vicerector de Projecció Territorial i Societat contesta que en aquests 
moments hi ha dotze seus Unisocietat i que l’oferta que s’ha implantat 
demostra que és un model econòmicament sostenible. 
 
Per últim, la secretària general presenta el conveni amb el Ministeri de 
Defensa que es va retirar en un consell anterior, amb les modificacions 
introduïdes en títol, en el preàmbul i en l’exponendo tercer, on es fa 
referència als articles 3 i 4 dels Estatuts de la nostra Universitat, per a que 
quede constància que la Universitat de València està al servei de la pau, de 
la igualtat entre dones i homes.  
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A més a més, explica que aquest conveni es presenta a instàncies de 
l’Institut de Drets Humans, de la Universitat de València que organitza cada 
any les Jornades de Dret Internacional Humanitari en col·laboració amb el 
Ministeri de Defensa. 
 
Per altra banda, la Universitat de València ja té subscrits amb el Ministeri 
de Defensa els següents convenis: 
. Conveni amb el Ministeri de Defensa, la Universitat de València i la 
Fundació Universitat-Empresa de la Universitat de València per a la 
realització de pràctiques externes en el Centro de Historia y Cultura Militar, 
(València), de data 11 de desembre de 2013. 
. Conveni amb el Ministeri de Defensa, la Universitat de València i la 
Fundació Universitat-Empresa de la Universitat de València, per a la 
realització de pràctiques acadèmiques externes per estudiants de grau i 
postgrau en la Subdelegació de Defensa de València, de data 3 de març de 
2018. Modificat per addenda de data 29 de gener de 2018, perquè les 
pràctiques puguen ser efectuades igualment en el Cuartel General 
Terrestre de Alta Disponibilidad del Ejèrcito de Tierra. 
. Conveni amb el Ministeri de Defensa i la Universitat de València per: 

1. Establir el programa de cooperació educativa entre el Ministeri de 
Defensa/Unitat Militar d’Emergències (MINISDEF/UME) i la Universitat 
de València per a la col·laboroació en la realització d’activitats 
pràctiques per part d’estudiants matriculats en el mòdul d’Infermeria 
Extra Hospitalaria. Emergencias y Catástrofes de la Facultat 
d’Infermeria i Podologia (FIP) amb la finalitat de complementar la 
seua formació assistencial.  

2. Millorar la formació sanitària del personal del MINISDEF/UME 
mitjançant l’assistència a cursos, seminaris, classes, etc...així com la 
participació en jornades i tallers que organitza la FIP, relacionades 
amb l’àmbit de les emergències i la seua atenció a les persones.  

 
S’obre un torn d’intervencions. 
 
El degà de la Facultat de Ciències Matemàtiques agraeix la presentació i 
intervenció de la secretària general respecte del conveni. 
 
El president de la Junta de PDI i el Sr. Carlos Javier López Benedi plantegen 
els seus dubtes respecte de la compatibilitat entre cultura de la defensa i 
cultura de la pau i, per tant, en relació a la signatura del conveni amb el 
Ministeri. 
 
El degà de la Facultat de Dret informa que aquest conveni és el que permet 
organitzar jornades, congressos, i als estudiants se’ls pot explicar el 
funcionament i organització de les forces armades. És la porta d’entrada 
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per al Pràcticum i, per tant, especialment és trascendental per als alumnes 
de Ciències Polítiques. 
 
El degà de la Facultat de Ciències Socials pregunta si és un conveni marc.  
 
La secretària general contesta afirmativament, però el Ministeri d’Hisenda 
no permet que es ressenye.  
 
Per assentiment dels membres del consell, s’aproven tots els convenis a 
excepció del conveni amb el Ministeri de Defensa que es vota 
separadament. La votació d’aquest conveni es fa a mà alçada i s’aprova 
per unanimitat (39 vots a favor).  
 
Per tant, es prenen els acords següents: 
 

ACGUV 97/2018. “Aprovar, per a la seua subscripció, el 
conveni de col·laboració entre la Fundación de la 
Comunitat Valenciana Centro de Estudios Ambientales del 
Mediterráneo i la Universitat de València. Estudi General 
per a la implantació d’una estació GNSS i un ceilómetro, el 
text del qual s’adjunta com a annex.” Annex XII. 
 
ACGUV 98/2018. “Aprovar, per a la seua subscripció, el 
conveni de col·laboració entre la Diputació Provincial de 
València i la Universitat de València. Estudi General per a 
la realització en diferents municipis de la província, 
d’accions formatives i culturals denominades Universitats 
Estacionals, el text del qual s’adjunta com a annex.” Annex 
XIII. 
 
ACGUV 99/2018. “Aprovar, per a la seua subscripció, el 
conveni de col·laboració entre l’Institut Valencià 
d’Oncologia i la Universitat de València. Estudi General el 
text del qual s’adjunta com a annex.” Annex XIV. 
 
ACGUV 100/2018. “Aprovar, per a la seua subscripció, el 
conveni de col·laboració entre la Generalitat Valenciana, 
mitjançant la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors 
Productius, Comerç i Treball i la Universitat de València. 
Estudi General per a la realització de les activitats del 
programa Campus de l’Emprenedor Innovador. Any 
2018, el text del qual s’adjunta com a annex.” Annex XV. 
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ACGUV 101/2018. “Aprovar, per a la seua subscripció, el 
conveni marc de cooperació entre la Universitat 
d’Antioquia (Colómbia) i la Universitat de València. 
Estudi General el text del qual s’adjunta com a annex.” 
Annex XVI. 
 
ACGUV 102/2018. “Aprovar, per a la seua subscripció, el 
conveni marc de cooperació entre la Hanoi University 
(Vietnam) i la Universitat de València. Estudi General el 
text del qual s’adjunta com a annex.” Annex XVII. 
 
ACGUV 103/2018. “Aprovar, per a la seua subscripció, el 
conveni marc de cooperació entre la Universidad de 
Quindio (Colómbia) i la Universitat de València. Estudi 
General el text del qual s’adjunta com a annex.” Annex 
XVIII. 
 
ACGUV 104/2018. “Aprovar, per a la seua subscripció, el 
conveni marc de col·laboració entre l’Institut d’Estudis de 
Partícules i Nuclears (IPNS) de l’organització de recerca 
d’accelerador d’altes energies de Japó (KEK) i la 
Universitat de València. Estudi General el text del qual 
s’adjunta com a annex.” Annex XIX. 
 
ACGUV 105/2018. “Aprovar, per a la seua subscripció, el 
conveni marc de col·laboració entre la Universidad 
Metropolitana de Educación, Ciencia y Tecnologia 
(UMECiT) i la Universitat de València. Estudi General el 
text del qual s’adjunta com a annex.”  Annex XX. 
 
ACGUV 106/2018. “Aprovar, per a la seua subscripció, el 
memoràndum d’enteniment entre la University of 
Massachusetts Lowell  (EEUU) i la Universitat de València. 
Estudi General el text del qual s’adjunta com a annex.” 
Annex XXI. 
 
ACGUV 107/2018. “Aprovar, per a la seua subscripció, el 
memoràndum d’enteniment entre el Distrito Escolar del 
Condado de Palm Beach (EEUU), la Coalición Hispana de 
Educación del Condado de Palm Beach (Florida, EEUU) i 
la Universitat de València. Estudi General el text del qual 
s’adjunta com a annex.” Annex XXII. 
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ACGUV 108/2018. “Aprovar, per a la seua subscripció, el 
conveni marc de col·laboració entre l’Associació de 
Familiars d’Alzheimer de València i la Universitat de 
València. Estudi General, el text del qual s’adjunta com a 
annex.” Annex XXIII. 
 
ACGUV 109/2018. “Aprovar, per a la seua subscripció, el 
conveni de col·laboració entre Caixa Popular i la 
Universitat de València. Estudi General, per a 
l’organització i realització de cursos formatius i 
conferències del programa Unisocietat, el text del qual 
s’adjunta com a annex.” Annex XXIV. 
 
ACGUV 110/2018. “Aprovar, per a la seua subscripció, el 
conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Riba-roja 
de Túria i la Universitat de València. Estudi General, per 
a la realització del programa Universitat i Societat 
“Unisocietat”, el text del qual s’adjunta com a annex.” 
Annex XXV. 
 
ACGUV 111/2018. “Aprovar, per a la seua subscripció, el 
conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Bètera i la 
Universitat de València. Estudi General, per a la creació 
de la “Càtedra Educació i Sostenibilitat”, el text del qual 
s’adjunta com a annex.” Annex XXVI. 
 
ACGUV 112/2018. “Aprovar, per a la seua subscripció, el 
conveni marc de cooperació cultural, educativa i científica 
entre la Fundació Ramón Rey Ardid i la Universitat de 
València. Estudi General, el text del qual s’adjunta com a 
annex.” Annex XXVII. 
 
ACGUV 113/2018. “Modificar l’acord 47/2018, del consell 
de govern de 27 de març, d’autorització de 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, per tal d’aprovar, 
per a la seua subscripció, el nou text que s’adjunta com a 
annex.” Annex XXVIII. 
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ACGUV 114/2018. “Aprovar, per a la seua subscripció, el 
conveni de col·laboració entre la Generalitat, mitjançant la 
Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes 
Democràtiques i Llibertats Públiques i la Universitat de 
València. Estudi General, per al desenvolupament de 
treballs i/o estudis d’investigació en matèria de violència 
sobre la dona, des de la perspectiva jurídica, el text del 
qual s’adjunta com a annex.” Annex XXIX. 
 
ACGUV 115/2018. “Aprovar, per a la seua subscripció, el 
conveni entre el Ministeri de Defensa i la Universitat de 
València. Estudi General, per al desenvolupament 
d’activitats de formació i d’investigació en àmbits 
d’interès comú, el text del qual s’adjunta com a annex.” 
Annex XXX. 
 

Punt 17. Aprovació, si escau, de contractes de llicència de patent i know-
how. 
La vicerectora d’Innovació i Transferència presenta l’assumpte i fa 
referència a la documentació que hi ha en l’Aula Virtual de la Universitat de 
València. Es tracta de dues llicències de patents amb aplicacions 
tecnològiques. 
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Per assentiment dels membres del consell, es prenen els acords següents: 
 

ACGUV 116/2018.  
“1. Declarar, en compliment de l'Article 55.1 de la Llei 
2/2011 de 4 de març, d'Economia Sostenible, que els drets 
de la patent i know-how  “Ocular opto-electrónico para 
producir imágenes plenópticas”, que es va a sol·licitar a la 
Oficina Española de Patentes y Marcas, de les quals és 
cotitular la Universitat de València en un 70%, no son 
necessaris per a la defensa o millor protecció de l'interés 
públic. 
2. Aprovar la llicència d’explotació de la patent i know-
how esmentats en el punt anterior, d'acord amb el 
contracte que s'adjunta com a annex.” Annex XXXI. 
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ACGUV 1172018.  
“1. Declarar, en compliment de l'Article 55.1 de la Llei 
2/2011 de 4 de març, d'Economia Sostenible, que els drets 
de la patent i know-how “Materiales metal-orgánicos 
heterometálicos basadas en Ti(IV) y sus aplicaciones”, que 
es va a sol·licitar a la Oficina Española de Patentes y 
Marcas, de les quals és cotitular la Universitat de València 
en un 66,66%, no són necessaris per a la defensa o millor 
protecció de l'interés públic. 
2. Aprovar la llicència d’explotació de la patent i know-
how esmentats en el punt anterior, d'acord amb el 
contracte que s'adjunta com a annex.” Annex XXXII. 

 
Punt 18. Aprovació, si escau, de convenis de reconeixement i suport spint-
off a empreses derivades d’investigació. 
La vicerectora d’Innovació i Transferència presenta l’assumpte i fa 
referència a la documentació que hi ha en l’Aula Virtual de la Universitat de 
València. Es tracta de dues empreses que han demanat el reconeixement 
d’iniciatives empresarials com a empreses spin-off derivades de la 
Investigació.  
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds. 
 
Per assentiment dels membres del consell, es prenen els acords següents: 
 

ACGUV 118/2018. “Aprovar el reconeixement de la 
iniciativa empresarial «DOITPLENOPTIC, S.L.» com 
empresa spin-off derivada de la investigació de la 
Universitat de València i autoritzar la signatura del 
conveni de suport institucional a la mateixa d’acord amb 
la documentació que s’adjunta com a annex.” Annex 
XXXIII. 

 

ACGUV 119/2018. “Aprovar el reconeixement de la 
iniciativa empresarial «Porous Materials For Advanced 
Applications, SL.» com empresa spin-off derivada de la 
investigació de la Universitat de València i autoritzar la 
signatura del conveni de suport institucional a la mateixa 
d’acord amb la documentació que s’adjunta com a annex”. 
Annex XXXIV. 
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El professor Jesús Olavarría vol fer un comentari general sobre el 
reconeixement de les spin-off, en el sentit que és important conèixer qui 
són els socis de les empreses, ja que les estem donant el reconeixement i 
el nom de la Universitat de València.  
 
La vicerectora d’Innovació i Transferència està totalment d’acord i, en 
aquest cas, sabem qui són els socis.  
 
Punt 19. Aprovació, si escau, de procediment per al càlcul de les hores de 
dedicació a projectes d’I+D+I a efectes de justificació de costos indirectes. 
El vicerector d’Investigació presenta l’assumpte i fa referència a la 
documentació que hi ha en l’Aula Virtual de la Universitat de València. 
Aquest procediment ve derivat dels canvis legislatius del projecte del Pla 
Nacional. A més a més, permet també justificar els costos indirectes en els 
casos d’investigadors que tenen més d’un projecte. 
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
El president de la Junta de PDI opina que cal un procés d’informació i, si 
escau, de negociació.  
 
La directora de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria pregunta si hi ha 
algun model com en l’estranger.  
 
El vicerector d’Investigació indica que és una situació transitòria. Contesta 
a la directora de l’ETSE que, evidentment anirem cap a un sistema de 
fixatge per conèixer els horaris. 
 
La rectora afegeix que es tracta d’un imperatiu legal i que s’aprova com a 
projecte experimental. 
 
Per assentiment dels membres del consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 120/2018. “Aprovar el procediment, que 
s’adjunta com a annex, per al càlcul de les hores de 
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dedicació a projectes de R+D+I per a la justificació de 
costos indirectes.” Annex XXXV. 

 
Punt 20. Aprovació, si escau, de proposta de modificació del reglament 
d’execució pressupostària, 2018 per incloure cursos del programa La Nau 
Gran.  
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 la proposta s’ha 
de lliurar al Consell Social. 
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Per assentiment dels membres del consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 121/2018. “Aprovar la proposta de modificació 
del reglament d’execució pressupostària, 2018, per tal 
d’incloure el Curs d’Alts Estudis en Pensament i Cultura 
de l’Antiguitat Clàssica del programa La Nau Gran per a 
iniciar-se en el curs acadèmic 2018-2019 i incorporar els 
corresponents preus públics a l’Annex 2, apartat 20 
Cursos del Programa Universitari per a Majors La Nau 
Gran del Servei d’Extensió Universitària,  de l’esmentat 
reglament amb el detall següent: 
 
Curs d’Alts Estudis (primer curs)…….  305,87 euros 
Curs d’Alts Estudis (segon curs)……..  255,87 euros 
Seminari de recerca…………………… 100,00 euros”. 

 
Punt 21. Aprovació, si escau, de proposta de preus d’allotjament per al 
curs 2018/2019 del Col·legi Major Rector Peset. 
En absència del vicerector de Cultura i Esport, el Sr. Carlos Javier López 
Benedi presenta l’assumpte i fa referència a la documentació que hi ha en 
l’Aula Virtual de la Universitat de València. Aprofita per convidar a la 
comunitat universitària a utilitzar els serveis del Col·legi Major per a 
congressos, hostalatge, ... 
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
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Per assentiment dels membres del consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 122/2018. “Aprovar la proposta de preus 
d’allotjament del Col·legi Major Rector Peset, per al curs 
acadèmic 2018/2019, que s’adjunta com a annex.” Annex 
XXXVI. 

 
Punt 22. Torn obert de paraules. 
 
El Sr. Sergi Vidal pregunta quan serà el proper Claustre. 
 
El professor Santiago Noguera pregunta al vicerector d’Investigació com es 
porta a terme el procés de selecció de candidats en la convocatòria Beatriz 
Galindo y com és possible que s’haja revocat per correu i sense previ avís 
el perfil de l’Institut de Biologia Integrativa de Sistemes (I2sysbio). 
 
El degà de la Facultat d’Infermeria i Podologia indica respecte del conveni 
amb el Ministeri de Defensa, que sempre han tingut sinergia i una bona 
relació. D’altra banda planteja una reflexió sobre el proveïment d’aigua en 
ampolles de plàstic en aquest consell. 
 
La rectora contesta que hi ha previsió de celebració del Claustre per al 12 
de juliol. 
 
El vicerector d’Investigació contesta al Sr. Santiago Noguera que en la 
primera fase de la convocatòria Beatriz Galindo, la Universitat de València 
ha de proposar els perfils docents i investigadors per a possibles 
contractes. Es tracta de la primera vegada que es fa aquesta convocatòria, 
i atès que no ha hagut temps per a fer una anàlisi de les necessitats dels 
diferents departaments, centres, instituts, etc, la Comissió d’Investigació 
va decidir demanar propostes. Es presenten un total de 47 perfils per a les 
dues modalitats (junior i sènior), de les quals la Universitat pot proposar 5, 
com a màxim.  
 
Tal i com havíem comunicat a la Comissió d’Investigació del dia 4 de maig, 
el dia 11 vam reunir als representants de la Comissió d’Investigació, les 
àrees dels quals, tenien sol·licitants. A la vista de les sol·licituds, es va 
acordar en primer lloc, que les 5 sol·licituds serien per a les àrees 
d’Humanitats, Socials, Física, Química i Biomedicina. Desprès de revisar els 
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expedients, cada àrea va seleccionar un perfil, tret dels representants de 
l’àrea d’Humanitats, que van decidir que no tenien cap amb la qualitat 
suficient, per la qual cosa es va decidir repescar una sol·licitud avalada pel 
I2SysBio (que no havia estat seleccionada inicialment). 
 
Però, desprès de comunicar-ho als interessats, va arribar per registre 
d’entrada una proposta d’Humanitats, presentada en temps (encara que 
arribà amb posterioritat a la reunió de l’11 de maig). Els serveis jurídics ens 
comunicaren que havien de prendre-la en consideració. Per tant, vam 
contactar amb els representants de l’àrea d’Humanitats en la Comissió 
d’Investigació i van dir que era una sol·licitud de qualitat, que s’hauria de 
presentar. 
 
El dia 16, es torna a contactar amb els representats de Ciències i 
proposaren que la sol·licitud repescada de l’I2SysBio, restara fora i, per 
això, es va comunicar que la sol·licitud no estava, finalment, entre les 
seleccionades. 
 
Dimecres, 23 de maig, es va reunir la Comissió d’Investigació, on es va 
informar puntualment de tot el procés. 
 
Finalment, indica que en la convocatòria del proper any, tindrem 
analitzades les diferents àrees, tant des del punt de vista de les 
necessitats docents, com de les necessitats investigadores i la proposta de 
perfils eixirà amb temps de la Comissió d’Investigació.  
 
I com que no hi ha més assumptes que tractar, es clou la sessió a les 
13,45 hores de la qual cosa, com a secretària general, estenc aquesta 
acta.  
 
Vist i plau 
La rectora 
 
 
 
Mª Vicenta Mestre Escrivá. 
 


