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CONSELL DE GOVERN 
 
A la ciutat de València, el dia 10 de juliol de 2018, a les 9’15 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 
 
Vicerector d’Internalització i 
Cooperació: Carles Padilla 
Carmona 
 
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 

 
Vicerectora d’Ocupació i 
Programes Formatius: Mª Adela 
Valero Aleixandre 
 
Delegada de la rectora per a 
estudiantes i estudiants: 
Mercedes Elizalde Monteagudo 
 
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 
 



 
 
Universitat de València. CONSELL DE GOVERN 10 DE JULIOL DE 2018. 
 

-2- 

Degà Fac. Dret. Francisco Javier 
Palao Gil 
 
Degà Fac.  Economia: José Manuel 
Pastor Monsalves. 
 
Degà Fac. Ciències Socials: Albert 
Moncusí Ferré 
 
Representant departaments: 
Isabel Trapero Gimeno 
 
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. C. Biològiques: María José 
Lorente Carchano 
 
PDI Fac. Filologia, Traducció i 
Comunicació: Sergio Maruenda 
Bataller 
 
PDI Fac. Dret: Jesús Olavarría 
Iglesia 
 

PDI Fac. Magisteri: Miquel Ángel 
Oltra Albiach 
 
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 
 
PAS Fac. Medicina i Odontologia: 
Mª Vicenta Alandi Palanca 
 
Coordinadora AGE: Paula Sala 
Ivars 
 
Representant Consell Social: 
Lourdes Soriano Cabanes 
 
(sense vot): 
 
Degà Fac. Geografia i Història: 
Josep Montesinos Martínez 
 
Degà Fac. Ciències de l’Activitat 
Física i Esport: Vicente Añó Sanz 
 
Degà Fac. Fisioteràpia: Antonio 
Alberola Aguilar 
 
Degà Fac. Magisteri: Óscar 
Barberá Marco 
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Degà Fac. Física: Jorge Vidal 
Perona 
 
Degà Fac. Ciències Matemàtiques: 
Juan Luis Monterde García-
Pozuelo  
 
Degana Fac. Ciències Biològiques: 
Carmen Baño Aracil 

 
President Junta PDI: Amat 
Sánchez Velasco  
 
Convidats: 
Vicegerent Recursos Humans i 
Organització Administrativa: José 
Ramírez Martínez.

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

per a tractar els punts del següent 
 

ORDRE DEL DIA 
 
1. Aprovació, si escau, de l’acta del Consell de Govern de 29 de maig de 
2018. 
2. Informe de la rectora.  
3. Concessió, si escau, de Medalles de la Universitat de València.   
4. Designació, si escau, de representants en el Consell Social. 
5. Actualització, si escau, de designació de representants de la Universitat 
de València en les Fundacions.  
6. Aprovació, si escau, de proposta de nomenament o pròrroga del mateix, 
de la meitat de les persones membres de la Comissió de Recursos. 
7. Aprovació, si escau, de contractació o pròrroga dels contractats de 
professor emèrit.  
8. Nomenament, si escau, de professorat honorari. 
9. Aprovació, si escau, del calendari de processos de gestió acadèmica i 
administrativa. 
10. Aprovació, si escau, de comissions de serveis sol·licitades.  
11. Aprovació, si escau, de la convocatòria, perfil i tribunal de la plaça de 
TU, núm.6637, per a estabilització del personal investigador del programa 
Ramon i Cajal. 
12. Aprovació, si escau, de la dotació de tres places de professorat 
ajudant doctor en àrees de coneixement deficitàries. 
13. Aprovació, si escau, del canvi d’adscripció d’àrea de coneixement de la 
plaça vacant, núm.40281, de professorat ajudant doctor. 
14. Aprovació, si escau, de sol·licituds de canvi d’adscripció de centre. 
15. Informe sobre la proposta de resolució de llicències per període 
sabàtic, sol·licitades en la convocatòria per al curs 2018/2019. 
16. Informe sobre el Pla d’Ordenació Docent 2017/2018. 
17. Aprovació, si escau, de la proposta d’assignació de les retrbucions 
addicionals del professorat funcionari (complement autonòmic). 
…/… 
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…/… 
 
18. Aprovació, si escau, de propostes d’activitats de reconeixement de 
crèdits per participació universitària. 
19. Aprovació, si escau, de noves propostes de títols propis de la 
Universitat de València, per al curs 2018/2019. 
20. Aprovació, si escau, de l’acord pel qual s’estableix la Taula 
d’Equivalències d’Acreditació de Llengües L2 de la Universitat de València. 
21. Concessió, si escau, de premis extraordinaris de doctorat, curs 
2017/2018. 
22. Modificació, si escau, del reglament dels Estudis de Doctorat. 
23. Aprovació, si escau, d’inici d’expedient per a l’elaboració de nou 
programa de doctorat en Economia Aplicada i Mètodes Quantitatius per a 
la Gestió, per la Universitat de València, així com dels membres de la CEPE. 
24. Modificació, si escau, del reglament de la Comissió Assessora 
Estudiantil. 
25. Aprovació, si escau, del reglament de règim intern de l’ADR de la 
Facultat de Fisioteràpia. 
26. Modificació, si escau, del reglament de règim intern de la Facultat de 
Química.  
27. Modificació, si escau, del reglament de personal investigador de la 
Universitat de València. 
28. Aprovació, si escau, de contracte de llicència i de know-how. 
29. Autorització, si escau, a que la UV siga cofundadora de la Plataforma 
Eufem. 
30. Autorització, si escau, per a la signatura de convenis de col·laboració.  
31. Aprovació, si escau, del projecte d’ajudes a esportistes d’èlit per al 
curs 2018/2019. 
32. Aprovació, si escau, de la proposta de preus del Servei d’Educació 
Física i Esport per al curs 2018/2019. 
33. Proposta de modificació, si escau, del reglament d’execució 
pressupostària 2018 i la seua modificació pressupostària. 
34. Aprovació, si escau, de l’acord per complementar les percepcions 
durant la incapacitat temporal fins aconseguir el 100% de les retribucions. 
35 Aprovació, si escau, de l’acord per a regular les percepcions meritades 
per antiguitat, deixades de percebre com a conseqüència de la situació 
d’incapacitat temporal i altres situacions de suspensió de la relació laboral.  
36. Aprovació, si escau, de l’acord de reconeixement de permís retribuït 
de gestació en la setmana 37 de l’embaràs. 
37. Aprovació, si escau, de modificació de la Relació de Llocs de Treball de 
PAS (RLT) 1/2018. 
38. Torn obert de paraules.  

------------- 
 
Excusen la seua assistència els membres següents: 
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. Vicerector de Cultura i Esport: Antonio Ariño Villarroya 
. PDI Fac. Física: Pascuala García Martínez 
. 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 29 de maig 
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 123/2018. “Aprovar l’acta del consell de govern 
de 29 de maig de 2018 .” 

Punt 2. Informe de la rectora. 
 
La rectora agraeix la dedicació i la tasca dels membres del consell de 
govern que deixen aquesta responsabilitat, els professors José Gorgues i 
Mª Eugenia González, fins ara membres designats per la rectora i el seu lloc 
l’ocupen l’estudiant i Coordinadora de l’AGE, Paula Sala Ivars i 
l’administradora de la Facultat de Medicina i Odontologia, Mª Victoria 
Alandi. 
 
Igualment, informa del nomenament de la nova delegada de la rectora per 
a Estudiants i Estudiantes, Mercedes Elizalde que substitueix a Jordi 
Caparrós i que també ha estat designada per formar part del consell de 
govern. I, així, s’esgota el nombre de persones de lliure nomenament de la 
rectora en aquest òrgan. 
 
També comunica l’agraïment a la dedicació de l’estudiant de la Fac. de 
Física, elegit pel claustre, Sr. Joan Gómez Micó, com a membre del consell 
de govern, que el proper curs serà estudiant Erasmus i li desitja que 
gaudisca de la seua experiència acadèmica Erasmus. Igualment, desitja als 
nous membres el major dels encerts. 
 
Finalment, agraeix al Sr. Pedro Cabrera la seua tasca com a membre de la 
Comissió d’Estatuts i dóna l’enhorabona al Sr. Fernando González Montalt 
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que ha estat elegit representant del PAS i secretari suplent en aquesta 
Comissió. 
 
D’altra banda, comunica el condol dels membres del consell pel traspàs 
dels membres de la comunitat universitària següents: 
 
. Dr. José Manuel Tamarit Goerlich, professor del departament 
d’Estadística i Investigació Operativa.  
. Sr. Antonio Escario, arquitecte i anterior cap de la Unitat Tècnica de la 
UV. 
. Sr. Jaime Utrillas Sanjosé, estudiant del màster d’Economia Social i 
egresat de la Facultat d’Economia. A més, va ser president de la 
Coordinadora de Persones amb Discapacitat Física de la Comunitat 
Valenciana (CODIFIVA). 
 
En l’apartat de premis i distincions, felicita: 
. La Dra. Silvia Barona Vilar, catedràtica del departament de Dret 
Administratiu i Dret Processal, per ser nomenada membre d’honor de la 
Facultat de Dret d’Ourense de la Universidad de Vigo i doctora honoris 
causa per la Universidad Inca Garcilaso de la Vega (Lima, Perú). 
 
. L’Institut de Robòtica de la UV (IRTIC) i la Ciutat de les Arts i les Ciències, 
per desenvolupar un visor hologràfic amb continguts inèdits, per a 
l’exposició “Mart, la conquesta d’un somni”, recentment inaugurada en el 
Museu Príncep Felipe de València.  
 
. La Dra. Dolores Corella Piquer, catedràtica del departament de Medicina 
Preventiva i Salut Pública, Ciències de l’Alimentació, Toxicologia i Medicina 
Legal, per ser guardonada amb el premi Jaume I en l’apartat d’Investigació 
Mèdica.  
 
. Els equips esportius de la UV, per tancar el curs esportiu amb una 
excel·lent actuació en els Campionats d’Espanya Universitaris (CEU), amb 
l’obtenció de 17 medalles d’or, 24 medalles de plata i 21 medalles de 
bronze. 
 
. El Sr. Leopoldo Parada, doctorand del departament de Dret Financer i 
Història del Dret, per rebre el premi Sorbonne Tax Thesis Award 2018, per 
la seua tesi Double Non-Taxation and the Use of Hibrid Entities. 
 
. El Dr. Antonio Briz Gómez, catedràtic del departament de Filologia 
Espanyola, pel seu nomenament com a membre de l’Acadèmia Catalana de 
la Llengua. 
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. El Dr. Luis Montoro González, catedràtic del departament de Psicologia 
Bàsica, per ser guardonat en la setena edició de Premis COPE València 
2018, amb el Premi Seguretat Vial.  
 
. La Dra. Isabel Pardo Cubillos, catedràtica del departament de 
Microbiologia i Ecologia i el Dr. Francisco Higón Tamarit, professor del 
departament d’Economia Aplicada, per rebre homenatge del Club d’Enòfils 
de la Universitat Politècnica de València per ser reconeguts per la seua 
contribució a la difusió de la cultura del vi. 
 
. El màster universitari en Cooperació al Desenvolupament (MCAD) 
organitzat per l’Institut Interuniversitari de Desenvolupament Local (IDL), 
per ser seleccionat entre els cinc millors d’Espanya de l’àrea de cooperació 
en la guia elaborada pel diari “El Mundo”. 
 
. La Dra. Adela Cortina Orts, professora emèrita del departament de 
Filosofia, pel seu nomenament com a doctora honoris causa  de la 
Universidad de Salamanca. 
 
. El Dr. Guillermo Minguez, investigador de l’ICMOL, per rebre el Premi 
Fundació Princesa de Girona, 2018 a la recerca científica.  
 
. La professora Carme Barceló, reconeguda com a Valenciana de l’any per 
la Fundació Jesús Huguet.  
 
. L’Institut Psicològic de la Infància i la Família spin-off de la UV, per ser 
guardonats amb l’Associació Europea d’Economia i Competitivitat amb la 
Medalla d’Or al mèrit en el treball. 
 
. La Facultat de Ciències de l’Activitat Física i l’Esport, per ser premiada en 
la Gala de l’Esport, 2018, d’Ontinyent. És el primer any en que s’han 
graduat estudiants i estudiantes en Ciències de l’Activitat Física i l’Esport 
al Campus d’Ontinyent.  
 
. Els estudiants i estudiantes de la UV que, pel seu esforç i treball, han 
rebut de Capitania General de València, premis i diplomes en la primera 
edició d’aquests guardons que reconeixen els millors expedients acadèmics 
2016/2017. I enhorabona també als millors expedients de la Universitat, 
que han rebut els premis concedits per la Fundación Carmen Izquierdo 
Besante Monzó, tant els quatre millors expedients de graduats i graduades 
com les quatre millors qualificacions de primer curs.  
 
. El Dr. Aleix Aixea, investigador del departament de Prehistòria, 
Arqueologia i Història Antiga, per rebre una beca BBVA-Leonardo a 
investigadors i creadors culturals, dotada amb 40.000 euros, però a 
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estudiar les matèries primeres lítiques i la mobilitat del neandertal i l’Homo 
sapiens a la península Ibèrica.  
 
. El professor Javier de Lucas i el Sr. Alfons Cervera, felicitació institucional 
per haver estat guardonats per la Cartellera Túria, com a millor contribució 
a la defensa dels Drets Humans i Literària, respectivament. 
 
. El Sr. Santiago Ramón Botella, graduat en ADE-Dret i guanyador de la 
beca de La Caixa, que cursarà estudis de postgrau a la prestigiosa escola 
de negocis de Harvard University i que comptarà amb el suport del 
representant de la Universitat de València al RCC Harvard, en el marc del 
nostre acord de col·laboració.  
 
. La Dra. Eva Alcón Soler, per haver estat elegida rectora de la Universitat 
Jaume I de Castelló. 
 
En l’apartat de les publicacions, felicita: 
 
. L’obra Iacobi primi instrumenta in archivo Sedis Valentinae asservata, per 
aconseguir el Premi al Millor Llibre Editat 2017, en els XXI Premis Nacionals 
d’Edició Universitària a les millores obres publicades per les universitats i 
centres d’investigació espanyols durant el 2017. 
 
En l’apartat d’actes i reunions, comenta que han tingut lloc les següents: 
  
. Reunió de la Conferència de la CRUE, a Càdis, on es va parlar de tots els 
assumptes que cal plantejar al nou ministre de Ciència i Universitat, 
sobretot el tema de les beques (increment insuficient), la llei de 
contractes (se sol·licita una moratòria i l’excepcionalitat de la 
investigació, que justifica un tracte diferent) i el tema del professorat 
associat (no incrementar aquestes contractacions, sol·licitar l’eliminació 
de la taxa de reposició, una altra figura contractual i millor finançament). 
S’està treballant paral·lelament amb CRUE i amb el Ministeri. 
 
Abans es va reunir la Comissió d’Assumptes Acadèmics de la CRUE on es 
van tractar els mateixos temes. 
 
. Acte d’homenatge a les Dones Pioneres de la UV com a directores de 
departament i d’instituts, al Paranimf. Un any més continuem reconeguent 
la nostra memòria històrica com a institució. 
 
. Inauguració de la setzena Jornada CRAI: Los Laboratorios digitales: un 
Servicio de apoyo digital a la docència, investigación y aprendizaje. 
Enhorabona al Servei de Biblioteques per l’èxit de les jornades. 
 



 
 
Universitat de València. CONSELL DE GOVERN 10 DE JULIOL DE 2018. 
 

-9- 

. Enguany hem celebrat dos actes d’investidura de nous doctores i doctors 
per tal de donar cabuda a una més àmplia representació dels nostres 
doctorats, atès l’elevat nombre de tesis llegides. Continuarem intentant 
que siguen quants més millor els i les que puguem gaudir d’aquesta 
emotiva cerimònia en què es reconeix el seu talent, treball, dedicació i 
esforç. 
 
. Reunió amb la vicepresidenta de la Generalitat Valenciana, Sra. Mónica 
Oltra, per abordar diferents polítiques, competència de la seua Conselleria i 
per presentar l’Escola d’Estiu de la Càtedra d’Economia Feminista. 
 
. Acte de lliurament dels premis Lambda al Jardí Botànic, continuant amb 
el nostre compromís per una societat més diversa on totes les persones 
puguen viure amb llibertat i plenitud de drets, i per fer una crida en contra 
de l’homofòbia i de l’odi. 
 
. La XXIX Olimpiada de Matemàtica Nacional amb instituts de tota Espanya 
de 2n de l’ESO. 
 
. Acte de lliurament de la Medalla de la UV al dramaturg José Sanchis 
Sinisterra, al Claustre de l’edifici de La Nau. 
 
. Acte de presa de possessió del Delegat del Govern de la Comunitat 
Valenciana, Sr. Juan Carlos Fulgencio Tejedor, al Paranimf de la UV, 
atenent a una sol·licitud institucional. En aquest acte la rectora va 
traslladar al delegat del govern la necessitat de canvi de polítiques estatals 
en matèria d’universitats i de gestió pública, com ara la taxa de reposició i 
també l’esperança que avancem en canvis normatius que afecten també 
als drets de les persones, com la llei mordassa, demandant-li que 
intervinga en la retirada de sancions a les dones multades en les 
manifestacions del 8M. 
 
. Presentació de la Nit Europea de la Investigació. Una iniciativa de 
divulgació científica que compta amb el suport de les cinc universitats 
públiques valencianes, centres d’investigació de salut pública, el CSIC a la 
Comunitat Valenciana, les tres diputacions provincials, set ajuntaments i 
quatre fundacions en un acte celebrat al Museu de les Ciències de València 
amb el president de la Generalitat Valenciana i el conseller d’Educació, 
Investigació, Cultura i Esport i la participació de la professora Ana Lluch. 
 
. Inauguració de la Clínica de Psicologia (nou centre de la xarxa Les 
Clíniques de la Universitat, incrementant els serveis de caràcter socio-
sanitari que la UV posa a l’abast de la ciutadania). 
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. A l’edifici Veles e Vents es va presentar VLC Tech City. La Universitat de 
València va estar present i es treballa amb l’Ajuntament de València per 
col·laborar en aquesta aposta pel futur.  
 
A continuació, la rectora fa referència a l’assumpte dels refugiats. Indica 
que la Universitat de València, sempre des de la col·laboració institucional 
i l’esperit de cooperació i solidaritat que s’esdevé dels nostres Estatuts, va 
participar en les reunions prèvies a l’arribada del buc Aquarius i es va posar 
a disposició de les autoritats en la mesura de la disponibilitat de la 
institució i de la voluntarietat dels membres de la comunitat universitària. 
Vol agrair la solidaritat i la dedicació de les persones que han participat en 
aquestes accions. El Sr. Carles Xavier López Benedi, director del Col·legi 
Major Rector Peset, hi va participar, en representació de la institució i més 
endavant informarà al respecte.  
 
Finalment, indica que s’ha produït un canvi en el Govern de l’Estat que obri 
un nova etapa i cal que en els propers anys es done resposta als múltiples 
reptes que tenim al davant, que en són molts, i no són exclusius de la 
nostra Universitat, sinó que, a nivell de l’Estat, responen a una triple 
realitat: d’una banda, tenim el millor sistema universitari de la nostra 
història, d’una altra, en els darrers anys la situació del sistema ha anat 
deteriorant-se progressivament i, en darrer terme, necessitem com a 
sistema universitari, transformar-nos per fer front a la realitat social, 
econòmica i tecnològica del nostre temps per donar el millor servei com a 
universitat pública.  
 
A aquest context compartit, s’afegeixen un conjunt de singuralitats que 
tenim com a Universitat de València, entre elles, la situació específica del 
nostre finançament, per ser una Universitat amb diversos campus 
universitaris dispersos al llarg del territori; el cost diferencial en termes de 
treball, derivat de ser la Universitat més antiga del sistema universitari; la 
diversitat dels nostres estudis i el cost elevat del manteniment del nostre 
patrimoni històric, una herència que hem de preservar, posar a disposició 
de la societat, però també arribar en les millors condicions a les 
generacions que vindran. 
 
La rectora cedeix la paraula Carles Xavier López Benedi perquè informe 
sobre les accions al voltant de la immigració.  
 
Carles Xavier López indica que des de l’inici estem en organitzacions 
especialitzades en immigració. Enguany, des de que es va aprovar la 
iniciativa de la Generalitat Valenciana d’acollir al buc Aquarius, la 
Universitat va expressar la seua vocació de col·laboració i solidaritat i 
estiguerem a l’expectativa de l’operació que va tenir lloc. El Servei de 
Política Lingüística va buscar persones col·laboradores i va treballar, 
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juntament a la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació, en la tasca 
de la interpretació. A partir d’ara, ja s’ha expressat a la Generalitat 
Valenciana la nostra intenció de continuar en el tema de l’acollida i com es 
pot contribuir. Estem a l’espera de la concreció, per part de la Generalitat, 
de les accions a emprendre i col·laboració en la tasca d’informació i 
conscienciació. Des del 2016, hi ha un grup de treball per a coordinar les 
diferents àrees d’acció. La rectora agraeix la col·laboració a totes les 
persones que han participat. 
 
Seguidament, la rectora cedeix la paraula el vicerector d’Economia i 
Infraestructures perquè informe respecte de la rehabilitació de l’edifici del 
Col·legi Major Lluis Vives.  
 
El vicerector d’Economia i Infraestructures comenta la proposta, que 
prèviament ha estat compartida en diferents àmbits i indica que hi hagué 
reunions amb els estudiants, alguns membres del Consell de Govern, 
Deganats i Departaments. La intenció és que la rehabilitació recupere 
l’edifici i que el 100% siga per a activitats i serveis universitaris, és a dir, 
que el seu ús estiga íntimament lligat a l’estudiantat. 
 
A continuació, el vicerector detalla les propostes per a les diferents 
plantes. La planta baixa estaria reservada per a un ús polivalent cultural i 
organitzatiu. És pretén recuperar la Sala Montaner per a ús estudiantil i 
vida cultural. 
En la 1ª planta aniria el Servei d’Estudiants i el SEDI. 
En la 2ª planta aniria el Servei de Relacions Internacionals i l’Escola de 
Doctorat. 
En la 3ª planta, l’OPAL 
En la 4ª planta, la Sindicatura de Greuges i altres serveis sense definir. 
Inclús aniria el Gabinet Mèdic del Campus de Blasco Ibañez. 
 
A finals d’aquest mes s’iniciarà la planificació del projecte perquè l’ús siga 
el més adequat possible. La idea és que per a la finalització de l’any 
s’acabe aquesta fase i al llarg del primer trimestre del proper any 
començarà la licitació i les obres, que tindran una durada aproximada de 
18 mesos, podrien començar en el 3r trimestre. Tot açò, sempre 
condicionat a les concessions de les llicències per part de l’Ajuntament.  
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Punt 3. Concessió, si escau, de medalles de la Universitat de València.  
 
La secretària general presenta l’assumpte i fa referència a la documentació 
que hi ha en l’Aula Virtual de la Universitat de València. Afegeix que hi ha 
tres propostes que compleixen la normativa vigent. La rectora proposa la 
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concessió de la medalla a favor de Julia Sevilla. Destaca que ha estat 
pionera en molts àmbits d’acadèmics i polítics, forma part de la Federació 
Española de Lobby Europeu de Dones i fundadora de la Xarxa Feminista de 
Dret Constitucional. 
 
Pel que fa a la concessió a favor de Carme Valls, és endocrinòloga i 
professora de la Facultat de Medicina i Odontologia. Entre el 1999 i el 
2006 va ser diputada en el Parlament de Catalunya. És presidenta de la 
Fundació Catalunya segle XXI. La proposta la fa la Facultat de Medicina i 
Odontologia i compta amb l’adhesió de la Unitat d’Igualtat.  
 
Respecte de Mª Victoria del Barrio, la proposta ve de la Facultat de 
Psicologia i té el suport del departament de Psicologia Social i de l’IDOCAL. 
Destaca la seua contribució en l’aparició de la Facultat de Psicologia i la 
seua investigació en problemes infantils.  
 
S’obre un torn d’intervenció.  
 
El degà de la Facultat de Dret anuncia que aportarà l’adhesió a la 
concessió de la medalla a la Dra. Julia Sevilla, que es farà a la pròxima 
Junta de la Facultat. 
 
El professor Joaquín Martín Cubas, director del departament de Dret 
Constitucional, Ciència Política i de l’Administració, se suma a favor 
d’aquesta proposta.  
 
Se sotmeten a votació secreta les propostes, que obtenen el resultat 
següent: 
 
40 vots a favor de Julia Sevilla, 
39 vots a favor de Carme Valls-Llobet 
39 vots a favor de Maria Victoria del Barrio. 
 
Per tant, es prenen els acords següents: 
 

ACGUV 124/2018. “Concedir la Medalla de la Universitat 
de València a la Dra. Julia Sevilla Merino.” 
 
ACGUV 125/2018. “Concedir la Medalla de la Universitat 
de València a la Dra. Carme Valls-Llobet.” 
 
ACGUV 126/2018. “Concedir la Medalla de la Universitat 
de València a la Dra. Mª Victoria del Barrio Gándara.” 
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Punt 4. Designació, si escau, de representants en el Consell Social.  
 
La rectora indica que cal renovar els representants del Consell de Govern 
al Consell Social i presenta la proposta següent: Jesús Olavarría Iglesia 
(PDI),   Carles Xavier López Benedí (PAS) i Mercedes Elizalde (Estudiant). 
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
El Sr. Sergi Vidal pregunta si es poden presentar altres propostes i es 
proposa a sí mateix. 
 
La rectora contesta que és una designació que el Consell de Govern ha de 
refrendar. Accepta la proposta de Sergi Vidal.  
 
Se sotmeten a votació secreta les propostes, que obtenen el resultat 
següent: 
 
. Jesús Olavarría Iglesia (PDI): 41 vots a favor. 
. Carles Xavier López Benedí (PAS): 42 vots a favor. 
. Mercedes Elizalde Monteagudo (Estudiant): 35 vots a favor 
. Sergi Vidal Domínguez: 8 vots a favor.  
 
Per tant, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 127/2018. “Designar als membres del Consell de 
Govern, que tot seguit s’esmenten, com a vocals en el 
Consell Social: 
. Jesús Olavarría Iglesia. PDI 
. Carles Xavier López Benedí. PAS 
. Mercedes Elizalde Monteagudo. Estudiant. ” 

 
Punt 5. Actualització, si escau, de designació de representants de la 
Universitat de València en les Fundacions. 
 
La secretària general presenta l’assumpte i indica que cal actualitzar els 
vocals i representacions de la Universitat de València en les Fundacions 
que relaciona, sobretot, per motius de canvi de càrrec. Anuncia que la 
resta de Fundacions on és necessari fer actualitzacions vindrà a un proper 
consell de govern. 
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Per assentiment dels membres del consell, es prenen els acords següents: 
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ACGUV 128/2018. “Designar la rectora de la Universitat 
de València, Mª Vicenta Mestre Escrivá, per a representar 
la UV en la Fundació Cañada Blanch de la Comunitat 
Valenciana, com a vocal nat, mentre exercisca el seu 
càrrec.” 
 
ACGUV 129/2018. “Designar el vicerector d’Ordenació 
Acadèmica i Professorat, Ernest Cano Cano, i actualitzar 
la representació de Jorge Hermosilla Pla, vicerector de 
Projecció Territorial i Societat per a representar la 
Universitat de València en la Fundació Universitària Vall 
d’Albaida de la Comunitat Valenciana, com a vocals 
permanents. 
 
ACGUV 130/2018. “Designar el degà de la Facultat de 
Medicina i Odontologia, Francisco Javier Chorro Gascó, i 
la rectora, Mª Vicenta Mestre Escrivá, per a representar 
la Universitat de València en la Fundació per a la 
Investigació de l’Hospital Clínic de la Comunitat 
Valenciana, com a patrons nats. ” 
 
ACGUV 131/2018. “Designar el degà de la Facultat de 
Medicina i Odontologia, Francisco Javier Chorro Gascó, 
per a representar la Universitat de València en la 
Fundació per a la Investigació de l’Hospital Universitari 
La Fe de la Comunitat Valenciana, com a vocal. ” 
 
ACGUV 132/2018. “Designar la vicerectora d’Innovació i 
Transferència, Mª Dolores Real García, per a representar 
la Universitat de València en la Fundació de la Comunitat 
Valenciana per a la Investigació,  Promoció i Estudis 
Comercials de ValenciaPort, com a vocal. ” 
 
ACGUV 133/2018. “Designar les persones següents per a 
representar la Universitat de València en la Fundació 
Lluís Alcanyís. Universitat de València de la Comunitat 
Valenciana: 
. La rectora de la UV, Mª Vicenta Mestre Escrivá, com a 
presidenta.  
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. La vicerectora d’Estudis i Política Lingüística, Isabel 
Vázquez Navarro , com a vicepresidenta. 
. El director general de la Fundació, José Manuel 
Almerich Silla. 
. La secretària general de la UV, M ª Elena Olmos Ortega, 
com a vocal. 
. El degà de la Facultat de Medicina i Odontologia,  
Francisco Javier Chorro Gascó. 
. Vicedegana d’Odontologia de la Fac. de Medicina i 
Odontologia: Maria Yolanda Jiménez Soriano. 
. Degà de la Facultat d’Infermeria i Podologia: Antonio 
Merelles Tormo. 
. Degana de la Facultat de Psicologia: Mª Dolores Sancerni 
Beitia.” 
 
ACGUV 134/2018. “Actualitzar la designació del 
vicerector de Cultura i Esport, Antonio Ariño Villarroya, 
per a representar la Universitat de València en la 
Fundació Vicent Andrés Estellés de la Comunitat 
Valenciana, com a vocal. ” 
 
ACGUV 135/2018. “Actualitzar la designació del degà de 
la Facultat de Medicina i Odontologia, Francisco Javier 
Chorro Gascó, per a representar la Universitat de 
València en la Fundación para el Fomento de la 
Investigación Sanitaria y Biomédica de la Comunitat 
Valenciana, com a vocal. ” 

 
ACGUV 136/2018. “Designar la rectora de la Universitat 
de València, Mª Vicenta Mestre Escrivà, per a representar 
la Universitat de València en el Palau Ducal dels Borja, 
Fundació de la Comunitat Valenciana, com a 
vicepresidenta, i actualitzar la designació del director del 
Centre Internacional de Gandia, Joan Emili Aura 
Tortosa, com a vocal. ” 
 
ACGUV 137/2018. “Designar la rectora de la Universitat 
de València, Mª Vicenta Mestre Escrivà, per a representar 
la UV en la Fundació de la Comunitat Valenciana para la 
Promoción Estratégica, el Desarrollo y la Innovació 
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Urbana, com a vocal, delegant les seues funcions en el 
Patronat en el vicerector de Projecció Territorial i 
Societat, Jorge Hermosilla Pla. ” 
 
ACGUV 138/2018. “Actualitzar la designació del degà de 
la Facultat de Medicina i Odontologia, Francisco Javier 
Chorro Gascó, per a representar la Universitat de 
València en la Fundació de Qualitat de Vida de les 
Persones Majors de la Comunitat Valenciana, com a 
vocal. ” 
 
ACGUV 139/2018. “Designar la secretària general de la 
Universitat de València, Mª Elena Olmos Ortega, per a 
representar la UV en la Fundació de la Comunitat 
Valenciana. Regió Europea, com a patrona.” 
 

Punt 6. Aprovació, si escau, de proposta de nomenament o pròrroga del 
mateix, de la meitat de les persones membres de la Comissió de 
Recursos.  
La secretaria general presenta l’assumpte. Indica que la Comissió de 
Recursos està formada per sis catedràtics o catedràtiques que es 
renoven per meitats. Els nomenaments tindran efectes d’1 de setembre. 
Fa la proposta de dos nomenaments i una pròrroga i la sotmet a votació 
secreta. 
 
El vicerector d’Ordenació Acadèmica i Professorat agraeix la tasca de la 
professora Mª José Soler i el professor Iranzo en aquesta Comissió. 
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds 
 
Se sotmet a votació secreta la proposta, amb el resultat següent: 
. Emilia Matallana Redondo. Fac. C. Biològiques (pròrroga). 36 vots favor 
. Mª Asunción Hernández Fernández. Fac. Economia (Nomenament) 36 
vots a favor. 
. María Rodríguez Arias. Fac. Psicologia (Nomenament). 36 vots a favor. 
En blan: 3 vots.  
 
Per tant, es pren l’acord següent: 
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ACGUV 140/2018. “Aprovar, en compliment de l’art. 28 
del Reglament de Selecció de Personal Docent i 
Investigador de la Universitat de València i amb efectes 
d’1 de setembre de 2018, el nomenament o la pròrroga de 
les doctores, que tot seguit s’esmenten, per tal de renovar 
la meitat dels membres de la Comissió de Recursos de la 
Universitat de València: 
. Nomenament:  
 . Mª Asunción Hernández Fernández. Fac. Economia. 
 . Marta Rodríguez Arias. Fac. Psicologia. 
. Pròrroga: 
  . Emilia Matallana Redondo. Fac. Ciències 
Biològiques.” 
 

Punt 7. Aprovació, si escau, de contractació o pròrroga dels contractats  
de professor emèrit.  
El vicerector d’Ordenació Acadèmica i Professorat presenta l’assumpte i 
fa referència a la documentació que hi ha en l’Aula Virtual. Aquesta 
proposta compta amb l’informe favorable de la Comissió de Professorat. 
Afegeix que, respecte de la contractació del professor J. Luis Gómez 
Mompart, de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació, encara 
que no compleix els requisits d’antiguitat exigits, ja que no arriba als 
vint anys de dedicació completa que exigeix la normativa (té 17 anys), 
demana l’excepcionalitat en aquest cas, ja que no existia la titulació, 
però hi ha un informe del Dr. Pedro Ruiz Torres que diu que, des del 
1966, col·laborava en aquesta universitat. Per tant, sembla raonable la 
proposta a favor de la contractació.  
 
S’obre un torn d’intervencions. 
 
El degà de la Facultat de Magisteri afegeix que va compartir amb el prof. 
Gómez Mompart la posada en marxa dels títols. 
 
La degana de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació està 
d’acord amb la proposta de Gómez Mompart i comparteix les 
intervencions anteriors. 
 
Se sotmeten a votació secreta les propostes i obtenen els resultats 
següents: 
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Contractacions: 
. Ascaso Gimilio, Juan Francisco. 40 vots a favor.  
. Cabrer Borrás, Bernardi. 39 vots a favor 
. Carbonell Ramón, Félix.40 vots a favor. 
. Ferrando Francés, Antoni.37 vots a favor 
. Gómez Mompart, Josep Lluis. 35 vots a favor 
. Iradi Casal, Antonio. 39 vots a favor 
. Marquina Vila, Antonio. 38 vots a favor 
. Montesinos Julve, Vicente. 37 vots a favor 
. Oset Báguena, Eulogio. 38 vots a favor 
. Pérez Ripoll, Manuel. 36 vots a favor 
. Puig Espinosa, Luis Rafael. 37 vots a favor 
. Valls Montes, Rafael. 37 vots a favor 
. Vicente Pedrós, Eduardo. 37 vots a favor 
En blanc: 3 vots. 
Pròrrogues: 
. Aranegui Gascó, M. Carmen. 37 vots a favor 
. Bernabeu Alberola, José. 37 vots a favor 
. Campillo Iborra, Neus. 36 vots a favor 
. Castillo Daudí, Mireya. 37 vots a favor 
. Contreras Bayarri, Dulce. 35 vots a favor 
. Ferrer Soria, Antonio.37 vots a favor 
. Iradiel Murugarren, F. Paulino. 36 vots a favor 
. Juste Ruiz, Jose. 36 vots a favor 
En blanc: 5 vots 

Per tant, es pren l’acord següent: 
 
ACGUV 141/2018.  
“1. Aprovar la contractació del professorat emèrit següent: 
PROFESSOR/A DEPARTAMENT CENTRE 

Ascaso Gimilio, Juan 
Francisco  

Medicina Fac. Medicina i 
Odont. 

Cabrer Borrás, Anàlisi Econòmica Fac. Economia 
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Bernardí 
Carbonell Ramón, 
Félix 

Medicina Fac. Medicina i 
Odont. 

Ferrando Francés, 
Antoni 

Filologia Catalana Fac. Filologia Traduc. 
I Comunicació 

Gómez Mompart, 
Josep Lluis 

Teoria dels 
Llenguatges i C. 
Comunicació 

Fac. Filologia, 
Traduc. I 
Comunicació 

Iradi Casal, Antonio Fisiologia Fac. Medicina i 
Odontologia 

Marquina Vila, 
Antonio 

Matemàtica Aplicada  Fac. C. 
Matemàtiquex 

Montesinos Julve, 
Vicente 

Comptabilitat Fac. Economia 

Oset Báguena, 
Eulogio 

Física Teòrica Fac. Física 

Pérez Ripoll, Manuel Prehistòria, 
Arqueologia i 
Història Antiga 

Fac. Geografia i 
Història 

Puig Espinosa, Luis 
Rafael  

Didàctica de la 
Matemàtica 

Fac. Magisteri 

Valls Montés, Rafael Didàctica de les 
Ciències 
Esperimentals i 
Socials 

Fac. Magisteri 

Vicente Pedrós, 
Eduardo 

Microbiologia i 
Ecologia 

Fac. Ciències 
Biològiques 

 
2. Aprovar la pròrroga de la contractació del professorat emèrit 
següent: 
PROFESSOR/A DEPARTAMENT CENTRE 

Aranegui Gascó,  M. 
Carmen 

Prehistòria, 
Arqueologia i 
Història Antiga 

Fac. Geografia i 
Història 

Bernabeu Alberola, 
José 

Física Teòrica Fac. Física 

Campillo Iborra, Filosofia Fac. Filosofia i C. 
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Neus Educació 
Castillo Daudí, 
Mireya 

Dret Internacional Fac. Dret 

Contreras Bayarri, 
Dulce 

Anàlisi Econòmica Fac. Economia 

Ferrer Soria, Antonio Física Atòmica Fac. Física 
Iradiel Murugarren, 
F. Paulino 

Història Medieval Fac. Geografia i 
Història 

Juste Ruiz, José Dret Internacional 
Públic 

Fac. Dret 

 
Punt 8. Nomenament, si escau, de professorat honorari.  
 
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. Afegeix que totes les propostes han estat informades 
positivament en la Comissió de Professorat.  
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Se sotmeten a votació secreta les propostes, que obtenen el resultat 
següent: 
 
Nomenament: 
. De la Torre, Jack. 37 vots a favor 
. Gavidia Catalán, Valentín. 37 vots a favor. 
. Quintanilla Pardo, Ismael.37 vots a favor 
. Sanz Alonso, Miguel Angel. 38 vots a favor.  
Pròrroga: 
. García Gómez, Javier. 37 vots a favor.  
. Gómez Ocaña, Concepción. 35 vots a favor. 
. Usera Mata, Juan Manuel. 36 vots a favor. 
 
En blanc: 5 vots 
 
Per tant, es pren l’acord següent: 

 
ACGUV 142/2018.  

“1. Aprovar el nomenament o la pròrroga com a 
professorat honorari per al curs 2018/2019, del 
professorat següent: 
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PROFESSOR/A NOMENAMENT/PRORROGA DEPARTAMENT 

De la Torre, Jack Nomenament Fisiologia 
García Gómez, 
Javier 

Pròrroga Didàctica de  C. 
Experimentals i 
Socials 

Gavidia Catalán, 
Valentín 

Nomenament Didàctica de C. 
Experimentals i 
Socials 

Gómez Ocaña, 
Concepción 

Pròrroga Teoria de 
l’Educació 

Quintanilla 
Pardo, Ismael 

Nomenament Psicologia Social 

Sanz Alonso, 
Miguel Angel 

Nomenament Medicina 

Usera Mata, 
Juan Manuel 

Pròrroga Botànica i 
Geologia” 

 
 
Punt 9. Aprovació, si escau, del calendari de processos de gestió 
acadèmica i administrativa. 
 
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. Es tracta de dos calendaris gestionats pel Servei de Recursos 
Humans de PDI i pel Servei d’Estudiants, informats positivament per la 
Comissió de Professorat i per la Comissió d’Estudis de Grau i Postgrau, 
respectivament. 
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Per assentiment dels membres del Consell, es prenen els acords següents: 
 

ACGUV 143/2018. “Aprovar el calendari de processos de 
gestió acadèmica i administrativa, del curs 2018/2019, 
gestionat pel Servei de Recursos Humans PDI, que 
s’adjunta com a annex.” Annex I. 
 
ACGUV 144/2018. “Aprovar el calendari de processos de 
gestió acadèmica i administrativa, del curs 2018/2019, 
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gestionat pel Servei d’Estudiants, que s’adjunta com a 
annex.” Annex II. 
 

Punt 10. Aprovació, si escau, de comissions de serveis sol·licitades.  
 
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. Es tracta d’un pròrroga de comissió de serveis que té informe 
favorable de la Comissió de Professorat. 
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds. 
 
Per assentiment dels membres del consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 145/2018. “Informar favorablement la pròrroga 
de comissió de serveis sol·licitada pel professor Francisco 
Manuel Caamaño Domínguez, del departament de Dret 
Constitucional, Ciència Política i de l’Administració de la 
Universitat de València, per a prestar els seus serveis a la 
Universitat de La Coruña, des de l’1 de setembre de 2018 
fins al 31 d’agost de 2019.” 

 
Punt 11. Aprovació, si escau, de la convocatòria, perfil i tribunal de la 
plaça TU núm. 6637, per a estabilització del personal investigador del 
programa Ramon i Cajal.  
 
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. És una de les places reservades en l’oferta d’ocupació del curs 
2017/2018. 
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Per assentiment dels membres del Consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 146/2018. “Aprovar la convocatòria de la plaça 
de TU, núm. 6637 per a estabilització de personal 
investigador del programa Ramon i Cajal i informar 
favorablement sobre el seu perfil i tribunal, que s’adjunta 
com a annex.” Annex III. 
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Punt 12. Aprovació, si escau, de la dotació de tres places de professorat 
ajudant doctor en 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 al consell de govern anterior, es va aprovar la dotació 
de places d’ajudant doctor a àrees de coneixement deficitàries, segons els 
criteris d’assignació de places d’ajudants doctors del curs 2018/2019. La 
degana de la Facultat de Química va demanar la revisió de les xifres, en 
funció del nombre de sexennis, i això ha fet que hagen canviat algunes 
xifres, el resultat de les quals es planteja en aquesta sessió. S’han revisat 
totes les places i ara es planteja la dotació de tres places. 
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Per assentiment dels membres del consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 147/2018. “Aprovar la dotació de tres places de 
professorat ajudant doctor en les àrees de coneixement 
deficitàries: Tecnologia Electrònica, Història de l’Art i 
Química Orgànica, d’acord amb el document que 
s’adjunta com a annex.” Annex IV. 

 
Punt 13. Aprovació, si escau, del canvi d’adscripció d’àrea de coneixement 
de la plaça vacant, núm. 4028, de professorat ajudant doctor. 
 
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. Es planteja el canvi d’adscripció de la plaça a l’àrea d’Enginyeria 
Química que té un dèficit significatiu, adscrivint per la CAT la docència de 
l’àrea corresponent. La Comissió de Professorat ho va informar 
favorablement.  
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Per assentiment dels membres del consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 148/2018. “Aprovar el canvi d’adscripció de la 
plaça de professorat ajudant doctor, vacant, núm. 4028, 
adscrita a l’àrea de coneixement d’Expressió Gràfica de 
l’Enginyeria (305), a l’àrea de coneixement d’Enginyeria 
Química (555).” 
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Punt 14. Aprovació, si escau, de sol·licituds de canvi d’adscripció a 
centre.  
 
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. Es tracta de canvis d’adscripció de dues places d’ajudant doctor. 
Els dos centres ho han informat positivament. 
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds. 
 
Per assentiment dels membres del consell, es prenen els acords següents: 
 

ACGUV 149/2018. “Aprovar el canvi d’adscripció de la 
plaça de professorat ajudant doctor, núm. 5656, ocupada 
per la Dra. Julia Haba Osca, de la Facultat d’Economia a 
la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació.” 
 
ACGUV 150/2018. “Aprovar el canvi d’adscripció de la 
plaça de professorat ajudant doctor, núm. 6194, ocupada 
per la Dra. Ana M. Sevilla Pavón, de la Facultat de 
Filologia, Traducció i Comunicació a la Facultat 
d’Economia.” 

 
Punt 15. Informe sobre la proposta de resolució de llicències per període 
sabàtic, sol·licitades en la convocatòria per al 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 de la Universitat de 
València. Indica que tot el procés s’ha retardat, ja que no ha hagut consell 
de govern en juny. El termini de renúncia de les llicències ha passat, 
excepcionalment, del 30 de juny al 24 de juliol. Compta amb informe 
favorable de la Comissió de Professorat.  
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Per assentiment dels membres del consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 151/2018. “Informar favorablement la valoració 
definitiva dels mèrits de les persones sol·licitants i la 
proposta de resolució de la convocatòria de les llicències 
per període sabàtic, per al curs 2018/2019, d’acord amb el 
document que s’adjunta com a annex.” Annex V. 
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Punt 16. Informe sobre el Pla d’Ordenació Docent 2017/2018. 
 
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, enguany, l’informe s’ha retardat i que el Servei de 
Recursos Humans PDI ha fet una primera revisió per determinar les 
incidències i desequilibris, utilitzant una sèrie d’intervals de dedicació de 
docència. S’admet la fluctuació del POD i en el cas del professorat associat 
s’ha constatat que el desequilibri apareix quan es contemplen més hores 
de docència que les establertes al contracte. En el punt 2 de l’informe hi 
ha una sèrie de dificultats que s’està tractant de millorar. 
 
S’han contrastat les situacions de desequilibri amb les darreres xifres del 
POD, aprovat a 15 de juny. Es pot comprovar que l’OCA està viva al llarg 
del curs respecte de la previsió inicial, igual que el POD del professorat i cal 
reajustar tot en còmput anual amb ajustos i desajustos continus. No 
obstant això i malgrat l’immens volum, no hi ha incidències significatives ni 
desequilibris generalitzats. Es detecten els desajustos per tal de revisar-
los, solucionar-los i justificar-los, fins i tot amb propostes de millora. Les 
incidències més greus es registren fonamentalment amb ocasió de la 
càrrega del professorat associat, per la qual cosa es proposa detectar en 
el mes de novembre les desajustos més significatius per poder encara 
solucionar-los. També els canvis de dedicació per baixes significatives 
produeixen desequilibris i cal acudir a la contractació de professorat 
associat, el que comporta dificultat en la gestió. Igualment es recomana 
que les contractacions de professorat associat finalitzen el 28 de febrer i 
no abans, perquè el còmput de la càrrega siga semestral. La Comissió de 
Professorat va dedicar especial atenció a l’informe.  
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
La directora del departament d’Informàtica, Silvia Rueda, indica que el 
criteri d’assignació de docència en el primer quadrimestre no pot ser 
l’única restricció, ja que és més econòmica que acadèmica. Demana que es 
tinga en compte la distribució per àrees, ja que hi ha departaments que 
tenen diverses àrees deficitàries. 
 
La directora del departament d’Infermeria, Isabel Trapero, comenta que no 
hi ha coincidència entre el criteri d’OCA utilitzat pel departament i el 
utilitzat pel Servei de Recursos Humans PDI. Encara que tots els anys, se 
solucionen els problemes que sorgeixen, això retarda tot el procés. Opina 
que és una errada de l’aplicació informàtica que cal solucionar.  
El president de la Junta de PDI comenta la falta d’eficàcia d’aquest informe 
que s’aprova quan el curs està pràcticament acabat, encara que té una 
part positiva, les propostes de millora o mesures preventives del final de 
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l’informe. Destaca la implicació dels departaments que han d’assumir les 
recomanacions perquè si no, no funcionarà. La docència ha de ser 
proporcional al contracte que se signa, ja que moltes incidències hi naixen i 
el seu incompliment té conseqüències negatives. 
 
El vicerector d’Ordenació Acadèmica i Professorat indica que, enguany, 
hem estat generosos amb la dotació de places, però la contractació de 
professorat associat s’hauria d’ajustar al màxim. Pel que fa a la intervenció 
de la directora del departament d’Informàtica, es podria estudiar per al 
proper curs. 
 
Respecte de la intervenció de la directora del departament d’Infermeria, 
proposa una reunió per a veure si hi ha discrepàncies i, si escau, 
solucionar-les. 
 
Finalment, coincideix amb el president de la Junta de PDI en què els 
diferents agents implicats han de ser conscients que la flexibilitat de la 
contractació té els seus límits i s’han de controlar.  
 
Per assentiment dels membres del consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 152/2018. “Fer seu i aprovar la proposta de la 
Comissió de Professorat de 6 de juliol de 2018,  d’informe 
global positiu del Pla d’Ordenació Docent del curs 
2017/2018, amb les precisions, justificacions i 
recomanacions incloses en aquest informe que s’adjunta 
com a annex.” Annex V. 

 
Punt 17. Aprovació, si escau, de la proposta d’assignació de les 
retribucions addicionals del professorat funcionari (complement 
autonòmic). 
 
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 i annexes que són confidencials. Indica que cada implicat ha 
tingut ocasió de revisar la seua situació. Es proposa aprovar la proposta 
que es remetrà a l’AVAP per a la seua confirmació. 
 
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 153/2018.  
“1. Aprovar la proposta d’assignació de complement 
autonòmic per a l’exercici de 2018, referida al professorat 
consignat a l’annex I adjunt.  
 
2. Trametre a l’AVAP les relacions del professorat que ha  
demanat retribució addicional pel concepte de l’art. 24 
(Mobilitat), d’acord amb els annexos II i III que 
s’adjunten: 
Annex II. Conté la relació de professorat i estades que 
arriben a 180 dies amb estades iguals o superiors a 15 dies 
i que es gaudiren en el període comprés entre l’1 de gener 
de 2011 i el 31 de desembre de 2017, en universitats o 
altres centres docents o investigadors. 
Annex III. Conté la relació de professorat que no compleix 
els requisits per a aparèixer a l’annex II. 

 
3. En tot cas les sol·licituds es trametran a l’AVAP 
juntament amb la documentació aportada per a la seua 
consideració. 
 
4. Delegar en el vicerector d’Ordenació Acadèmica i 
Professorat  l’elaboració de la proposta d’acord de les 
retribucions addicionals per al professorat que presente 
sol·licitud per a l’exercici de 2018, d’ara endavant en 
aplicació de la base cinquena de la convocatòria, aprovada 
per resolució del Rectorat de la Universitat de València de 
21 de març de 2018.” Annex VI. 

 
Punt 18. Aprovació, si escau, de propostes d’activitats de reconeixement 
de crèdits per participació universitària. 
 
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 la Comissió d’Estudis va emetre, per assentiment, 
informe favorable a totes les propostes presentades, a excepció d’un curs 
presentat per la Facultat de Dret, per considerar que no és una activitat 
de participació, i dues propostes de la Facultat d’Economia, que ja estan 
incloses en el programa de dinamització del voluntariat universitari. 
 
S’obre un torn d’intervencions.  
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El professor Jesús Olavarría pregunta si el reconeixement dels crèdits per 
participació estudiantil es dóna només pel fet de pertànyer a un òrgan o 
comissió o per assistència i demana que es controle.  
 
L’estudiant Sergi Vidal pregunta pel nombre de crèdits que es concedeixen 
per participació en cada comissió i òrgan de representació. 
 
La vicerectora contesta que, d’acord amb el reglament, per concedir els 
crèdits cal assistir al 80% de les activitats. Afegeix que la representació 
estudiantil té 1,5 ECTS de reconeixement. S’ha demanat que hi haja una 
gradació per tipus d’òrgan i comissió, però aquest aspecte està regulat en 
el reglament i no es objecte de modulació en aquest moment. 
 
S’obre un segon torn d’intervencions.  
 
El degà de la Facultat de Ciències Socials planteja dubtes sobre l’activitat 
“Aprèn a fer els teus treballs de classe” i Carles Xavier López pregunta pel 
nombre de crèdits reconeguts al “Taller Valencia ODS: universitaris per una 
ciutadania global”. 
 
La vicerectora dóna resposta als aspectes plantejats i torna a recordar el 
sentit que, d’acord amb el RD 1393/ 2007 i el reglament de 
reconeixement de crèdits per participació de la nostra universitat han de 
tenir aquestes activitats. 
 
Per assentiment dels membres del consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 154/2018. “Aprovar les activitats de 
reconeixement de crèdits per participació universitària del 
curs 2018/2019, d’acord amb la proposta que s’adjunta 
com a annex.” Annex VII. 
 

Punt 19. Aprovació, si escau, de noves propostes de títols propis de la 
Universitat de València, per al curs 2018/2019. 
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. No es tracta d’altra convocatòria, sinó de tramitar, amb el 
caràcter excepcional que preveu el reglament, noves propostes que 
provenen fonamentalment d’una petició externa de formació. 
 Fa deu propostes, agrupades en cinc paquets. La primera és un màster en 
“Mediació i educació a través de l’art”, treballat a instàncies del Consorci 
de Museus de la Comunitat Valenciana i dirigit per la professora Esther 
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Alba, del departament d’Història de l’Art. Va tenir una al·legació de 
l’Institut de Creativitat i Innovacions Educatives.  
 
La segona surt a proposta de la Direcció General de Seguretat de la 
Generalitat Valenciana i l’IVASPE i es materialitza en un curs d’expert en 
“Protecció del Patrimoni Cultural”, del qual pengen quatre certificats Són 
cursos dirigits per José Luis Jiménez, de la Facultat de Geografia i Història. 
Aquestes propostes no van rebre al·legacions formals, però s’han 
mantingut reunions amb la  Facultat de Dret per a incloure la participació 
de professorat de dret, expert en l’àmbit dels cursos. 
 
Altra proposta ve de la Fundació Lluís Amigó i es materialitza en un curs 
d’expert universitari i un certificat en “Protecció d’infància i adolescència”, 
dirigit per Paula Samper, de la Facultat de Psicologia. Va rebre al·legació 
de la degana de la Facultat de Filosofia i Ciències de l’Educació i es van 
mantindre reunions per a incloure professorat d’aquesta Facultat, amb el 
compromís de treballar en una formació més ampla, completa i diversa en 
aquest àmbit. 
 
Per últim, presenta dues propostes per a impartir docència en 
Iberoamèrica. El màster en “Seguretat i Drets Humans”, dirigit per la 
professora Rosario Serra, en col·laboració amb la Universitat de Monterrey 
i el màster en “Direcció i administració de l’esport”, dirigit pel professor 
Vicent Añó, en col·laboració amb l’Institut de Postgrau d’Uruguay. 
 
 La Comissió d’Estudis de Postgrau va informar favorablement totes les 
propostes. 
 
S’obre un torn d’intervencions. 
 
El degà de la Facultat de Dret anuncia la seua abstenció en la votació, ja 
que considera que el procés és irregular perquè no s’ha lliurat el correu 
informant sobre el període d’informació pública. Indica que algunes 
propostes poden ser urgents, però no necessàriament totes i no s’ajusten 
al reglament de títols propis.  
 
El degà de la Facultat d’Infermeria i Podologia li estranya que en els cursos 
d’Infància i adolescència no participe més professorat de les àrees de 
ciències de la salut.  
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L’estudiant Sergi Vidal manifesta que totes les propostes de l’oferta de 
títols propis són en castellà i demana equilibri de l’oferta lingüística. 
 
La degana de la Facultat de Química indica que hi ha propostes on no 
figura la signatura del codirector extern. 
 
La vicerectora indica que no s’ha comés cap irregularitat. Els títols van 
estar en exposició pública i es va enviar el corresponent correu informatiu, 
complint el reglament. L’únic pas que no s’ha realitzat és passar-ho a les 
subcomissions perquè elaboren l’informe previ donat que eren poques 
propostes i totes les persones de la subcomissió hi són a la comissió.  
 
Se sotmet a votació la proposta. La votació es fa a mà alçada i per 36 
vots a favor, cap en contra i 7 abstencions, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 155/2018. “Aprovar l’oferta dels nous títols 
propis de la Universitat de València per al curs 2018/2019, 
que es relacionen a continuació, les memòries dels quals 
s’adjunten com a annex: 
Branca d’Arts i Humanitats: 
- Expert Universitari en protecció del patrimoni cultural. 
1ª edició. 
. Certificat Universitari en Identificació, Prevenció i 
actuació davant delictes i emergències en arxius i 
biblioteques. 1ª edició. 
. Certificat Universitari en Identificació, Prevenció i 
actuació davant delictes i emergències en museus i espais 
expositius. 1ª edició. 
. Certificat Universitari en Identificació, prevenció i 
actuació davant delictes i emergències en patrimoni 
immoble. 1ª edició. 
. Certificat Universitari en Identificació, Prevenció i 
actuació davant delictes i emergències en patrimoni 
arqueològic. 1ª edició. 
. Màster propi PERMEA. Programa experimental en 
mediació i educació a través de l’art. 1ª edició.” 
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Branca de Ciències Socials i Jurídiques: 
- Expert Universitari en Infància i adolescència en risc. 
Comprensió i intervencions específiques. 1ª edició. 
. Certificat Universitari en Protecció d’Infància i 
adolescència. 1ª edició.  
- Màster propi en Seguretat i Drets Humans. 1ª edició. 
- Màster propi en Iberoamericà en Direcció i 
Administració de l’Esport. 1ª edició.” Annex VIII. 

 
Punt 20. Aprovació, si escau, de l’acord pel qual s’estableix la Taula 
d’Equivalències d’Acreditació de Llengües L2 de la Universitat de València. 
 
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. Es tracta d’actualitzar aquesta Taula i homogeneïtzar-la amb les 
altres universitats i entitats. 
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Per assentiment dels membres del consell, es pren l’acord següent: 
 

 ACGUV 156/2018. “Aprovar l’acord que s’adjunta com a 
annex, pel qual s’estableix la Taula d’Equivalències 
d’Acreditació de Llengües L2 de la Universitat de 
València.” Annex IX. 

 
Punt 21. Concessió, si escau, de premis extraordinaris de doctorat, curs 
2017/2018. 
 
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. Informa sobre el procés. Indica que el nombre de premis depèn 
del nombre de tesis llegides i es reparteixen en les 17 àrees. S’ha seguit el 
procediment habitual, es va fer la convocatòria i s’ha publicat la llista 
provisional de candidats. S’hi van rebre set al·legacions, de les quals es va 
considerar una de l’àrea de Psicologia. Dels possibles 78 premis, es 
proposa la concessió de 72. 
 
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 157/2018. “Concedir, a proposta de la Junta 
Permanent de l’Escola de Doctorat,  premi extraordinari 
de doctorat, corresponent a la convocatòria del curs 2017-
2018 als doctors i doctores següents: 

 
DOCTOR/A ÀREA 
Peiró Ramada, Juan José Matemàtiques 
Brotóns i Gisbert, Mauro Física 
Campos Taberner, Manuel Física 
González Iglesias, Daniel Física 
Bosch Serrano, Cristian Física 
Azulay Romero, Rebecca Sarah Física 
Hiller Blin, Astrid Física 
Miró Arenas, Javier Química 
Francés Soriano, Laura Química 
Mir Marqués, Alba Química 
Calbo Roig, Joaquín Química 
Duró Castaño, Aroa Biologia Cel·lular i Molecular 
Manzano Marín, Alejandro Biologia Cel·lular i Molecular 
Willemsen, Anouk Biologia Cel·lular i Molecular 
García Rios, Estefanía Biologia Cel·lular i Molecular 
Talens Perales, David Biologia Cel·lular i Molecular 
Rubio Palacios, Irene Biologia Cel·lular i Molecular 
Andrés Costa, Maria Jesús Ciències de la Natura 
Fraija Fernádez, Natalia Ciències de la Natura 
Olmo Rodriguez, Carla Ciències de la Natura 
Higueras Contreras, Laura Farmàcia 
Fernández-Blanco Gómez, Celia Farmàcia 
Carbonell Capella, Juana María Farmàcia 
Díaz García, César Medicina 
Perales Puchalt, Alfredo Medicina 
Alegre Guerra, Fernando Medicina 
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Martí Prats, Lucía Medicina 
Bonet Estruch, Elena Medicina 
Martínez Tormos, Ana María Medicina 
Lozoya Agulló, Isabel Medicina 
Montesinos Selfa, Jorge Medicina 
De Juan Jiménez, Inmaculada Medicina 
Cebrián Silla, Arantxa Medicina 
Giménez Quiles, Estela Medicina 
Panach González, Layla Medicina 
Bueno Betí, Carlos Medicina 
Bagán Debón, Leticia María Odontologia 
Casaña Granell, José Infermeria i Fisioteràpia 
Pla Franco, Jordi Enginyeria 
Llorca Mestre, Anna Psicologia 
Blanco Gandía, Maria Carmen Psicologia 
Puig Pérez, Sara Psicologia 
Montagud Romero, Sandra Psicologia 
Villada Rodríguez, Carolina Psicologia 
Palao Sánchez, Fernando Economia i Sociologia 
Gambetta, Nicolás Economia i Sociologia 
Nagore García, Amparo Economia i Sociologia 
Requena Mora, Marina Economia i Sociologia 
Muñoz Rodríguez, Francisco D. Economia i Sociologia 
Doñate Martínez, Ascensión Economia i Sociologia 
Talens Visconti, Eduardo Enrique Dret,C.Polítiques i 

Criminologia 
Gandia Sellens, María Aránzazu Dret,C.Polítiques i 

Criminologia 
Rodilla Martí, Carmen Dret.C.Polítiques i 

Criminologia 
Tasa Fuster, Vicenta Dret,C.Polítiques i 

Criminologia 
Gascón Cuenca, Andrés Dret,C.Polítiques i 
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Criminologia 
Vidal Matutano, Paloma Geografiia i Història 
Fuertes Muñoz, Carlos Geografia i Història 
Martí Bataller, Aurelio Geografia i Història 
San Ruperto Albert, José Geografia i Història 
Soriano Muñoz, Núria Geografia i Història 
Gómez Orts, Laura Geografia i Història 
Ramos Tolosa, Jorge Geografia i Història 
Horcajada Campos, Patricia Geografia i Història 
Villalba Ibáñez, Cristina Filologia, Tradu. i 

Comunicació 
Martínez García, Miguel Ángel Filologia, Tradu. i 

Comunicació 
Gamir Rios, José Vicente Filologia, Tradu. i 

Comunicació 
Mateu García, Ana María Filologia, Tradu. i 

Comunicació 
Luque Martín, Victor José Filosofia i C. de l’Educació 
Vidal Mayor, Francisca Vanessa Filosofia i C. de l’Educació 
Bakieva, Margarita Filosofia i C, de l’Educació 
Miravet Salvador, Nerea Filosofia i C. de l’Educació 
Verdugo Perona, José Javier Magisteri” 

 
 
Punt 22. Modificació, si escau, del reglament dels Estudis de Doctorat. 
 
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. Comenta que es tracta d’una modificació mínima per a incloure 
un secretari/a en la comissió acadèmica del programa de doctorat. Afegeix 
que compta amb informe de la Comissió d’Estatuts i dels serveis jurídics.  
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Per assentiment dels membres del consell, es pren l’acord següent: 
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ACGUV 158/2018. “Modificar el paràgraf 2 de l’article 3 
del reglament d’Estudis de Doctorat, el text del qual és el 
següent: 
Article 3.  La Comissió Acadèmica del Programa de 
Doctorat. 
Paràgraf 2:  Aquesta Comissió estarà integrada per cinc 
doctors del Programa, un dels quals serà el/la secretari/a i 
per un membre del personal d’administració i serveis, 
nomenats per l’Escola de Doctorat, a proposta de les 
unitats acadèmiques i entitats col·laboradores que formen 
part del Programa. Quan la complexitat del Programa ho 
aconselle, excepcionalment podrà demanar-se la seua 
ampliació fins a un màxim de set doctors.” 

 
Punt 23. Aprovació, si escau, d’inici d’expedient per a l’elaboració de nou 
programa de doctorat en Economia Aplicada i Mètodes Quantitatius per a 
la Gestió, per la Universitat de València, així com dels membres 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 el que es proposa ara és l’inici de l’expedient 
formulada per la Facultat d’Economia, que té l’aprovació del Comitè de 
Direcció de l’Escola de Doctorat i l’aprovació de la CEPE. 
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Per assentiment dels membres del consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 159/2018. “Aprovar l’inici d’expedient per a 
l’elaboració del nou programa de doctorat en Economia 
Aplicada i Mètodes Quantitatius per a la Gestió, per la 
Universitat de València i el nomenament de la 
corresponent Comissió d’Elaboració del Pla d’Estudis 
(CEPE), amb la composició següent: 
 
. Dr. José Manuel Pavía Miralles. CU. 
. Dra. Mª Ángeles Tortosa Chuliá. TU 
. Dr. Vicente Liern Carrión. CU 
. Dr. Luis Eduardo Vila Lladosa. CU 
. Dr. Pau Rausell Koster. TU 
. Dra. Irene Comeig Ramírez. TU 
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. Dra. Olga Blasco Blasco. TU” 
 
Punt 24. Modificació, si escau, del reglament de la Comissió Assessora 
Estudiantil.  
 
La secretària general presenta l’assumpte i fa referència a la documentació 
que hi ha en l’Aula Virtual de la Universitat de València. Afegeix que 
compta amb informe de la Comissió d’Estatuts. 
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
El Sr. Sergi Vidal anuncia el seu vot en contra perquè aquest assumpte no 
s’ha consensuat amb la Comissió Assessora Estudiantil. 
 
La Coordinadora de l’AGE indica que aquesta proposta prové d’un acord 
pres entre l’equip rectoral i la coordinadora de la Mesa de l’AGE. 
 
Se sotmet a votació la proposta. La votació es fa a mà alçada i per 36 
vots a favor, 2 en contra i cap abstenció, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 160/2018. “Modificar el reglament de la Comissió 
Assessora Estudiantil, el text del qual s’adjunta com a 
annex”. Annex IX. 

 
Punt 25. Aprovació, si escau, del reglament de règim intern de l’ADR de la 
Facultat de Fisioteràpia.  
 
La secretària general presenta l’assumpte i fa referència a la documentació 
que hi ha en l’Aula Virtual de la Universitat de València. Afegeix que l’ADR 
ha recollit les recomanacions que ha fet la Comissió d’Estatuts.  
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Per assentiment dels membres del consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 161/2018. “Aprovar el reglament de règim intern 
de l’ADR de la Facultat de Fisioteràpia, que s’adjunta 
com a annex.” Annex X. 

 
Punt 26. Modificació, si escau, del reglament de règim intern de la Facultat 
de Química. 
 
La secretaria general presenta l’assumpte i fa referència a la documentació 
que hi ha en l’Aula Virtual de la Universitat de València. Afegeix que el 
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centre ha acceptat totes les recomanacions que han fet la Comissió 
d’Estatuts i l’Assessoria Jurídica.  
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Per assentiment dels membres del consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 162/2018. “Modificar el reglament de règim 
intern de la Facultat de Química, d’acord amb el text que 
s’adjunta com a annex.” Annex XI. 

 
Punt 27. Modificació, si escau, del reglament de personal investigador de 
la Universitat de València.  
 
La secretaria general presenta l’assumpte i fa referència a la documentació 
que hi ha en l’Aula Virtual de la Universitat de València. Es proposa la 
modificació de l’article 8 i de l’article 13 del reglament, respecte dels drets 
i deures i de la col·laboració en la docència d’aquest personal, 
respectivament. 
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
El president de la Junta de PDI pregunta perquè no s’ha tractat en la 
Comissió de Professorat i en la Mesa Negociadora.  
 
La professora Silvia Rueda, directora del departament d’Informàtica, 
qüestiona la pressa dels canvis perquè pot modificar el POD i considera 
que no és el moment oportú. Pregunta sobre els que es contracten amb 
càrrec a projectes o com a professorat associat. 
 
El vicerector d’Investigació indica que el que es demanava era fer canvis 
en el POD per poder incorporar una demanda del professorat investigador. 
L’endemà anava a la Comissió d’Investigació i per això no ha passat per la 
Comissió de Professorat. 
 
El president de la Junta de PDI insisteix que s’hauria d’haver tractat en la 
Comissió de Professorat i en la Mesa Negociadora perquè es tracta de 
personal associat o de personal contractat. Les dues opcions no poden 
ser. 
 
El vicerector d’Investigació aclareix que estem parlant de tècnics 
contractats, però alguns prefereixen ser associats.  
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La rectora està d’acord amb el president de la Junta de PDI, però és un 
ajust als canvis de la normativa estatal. Ara el personal investigador 
vinculat a un projecte podrà impartir fins a 80 hores de docència i, a més a 
més, és una demanda reiterada dels investigadors i es refereix a PIF i 
Ramon i Cajal. 
 
Se sotmet a votació la proposta. La votació es fa a mà alçada i per 39 
vots a favor, cap en contra i 4 abstencions, es pren l’acord següent: 

 
ACGUV 163/2018. “Modificar el reglament de personal 
investigador de la Universitat de València, d’acord amb el 
text que s’adjunta com a annex.” Annex XII. 

 
Punt 28. Aprovació, si escau, de contracte de llicència i de 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 dos contractes d’una llicència de metodologia i altra 
de know-how. 
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Per assentiment dels membres del consell, es prenen els acords següents: 
 

ACGUV 164/2018.  
“1. Declarar, en compliment de l’article 55.1 d ela Llei 
2/2011 de 4 de març, d’Economia Sostenible, que els drets 
d’explotació del  know-how “Sistema Easy (Educational 
Alabava Systems), Sistema para la enseñanza del 
funcionamiento de detectores de partículas, que es va 
sol·licitar a l’Oficina Española de Patentes i Marcas, de les 
quals és cotitular la Universitat de València en un 14’3%, 
no són necessaris per a la defensa o millor protecció de 
l’interès públic. 
 
2. Aprovar la llicencia d’explotació del know-how 
esmentats en el punt anterior, d’acord amb el contracte 
que s’adjunta com a annex.” Annex XIII. 
 
ACGUV 165/2018.  
“1. Declarar, en compliment de l’article 55.1 d ela Llei 
2/2011 de 4 de març, d’Economia Sostenible, que els drets 
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d’explotació de metodologia “Método de entrenamiento 
funcional congnitivo neuromotor EFAM-UV”, que es va 
sol·licitar a l’Oficina Española de Patentes i Marcas, de les 
quals és cotitular la Universitat de València en un 100%, 
no són necessaris per a la defensa o millor protecció de 
l’interès públic. 
 
2. Aprovar la llicencia d’explotació de metodologia, 
esmentada en el punt anterior, d’acord amb el contracte 
que s’adjunta com a annex.” Annex XIV. 

 
Punt 29. Autorització, si escau, perquè la UV siga cofundadora de la 
Plataforma Eufem. 
 
La secretaria general presenta l’assumpte i fa referència a la documentació 
que hi ha en l’Aula Virtual de la Universitat de València. Es proposa que la 
Universitat de València siga cofundadora de la Plataforma Universitaria de 
Estudios Feministas i de Género (EUFEM), que té la seua seu a la 
Universitat Carlos III de Madrid. La professora Amparo Ballester serà la 
vicepresidenta. 
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds. 
 
Per assentiment dels membres del consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 166/2018. “Autoritzar la Universitat de València 
perquè siga cofundadora de la Plataforma Universitaria de 
Estudios Feministas y de Género, els Estatuts de la qual 
s’adjunten com a annex.” Annex XV. 

 
Punt 30. Autorització, si escau, per a la signatura de convenis de 
col·laboració. 
 
En absència del vicerector de Cultura i Esport, la secretària general 
presenta el conveni corresponent a la seua àrea. A continuació el 
vicerector d’Internacionalització i Cooperació, el vicerector de Projecció 
Territorial i Societat, la vicerectora d’Ocupació i Programes Formatius i la 
secretària general presentes les propostes de convenis corresponents a la 
seua àrea de treball i fan referència a la documentació que hi ha en l’Aula 
Virtual de la Universitat de València.  
 
S’obre un torn d’intervencions.  
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La Sra. Fuensanta Doménech amplia la informació que la secretària general 
ha donat sobre el conveni amb l’Administració General de l’Estat que la UV 
ha de comptar amb un registre electrònic o actualitzar el que hi ha. Totes 
les novetats i canvis normatius hi són al conveni.  
 
Per assentiment dels membres del consell, es prenen els acords següents: 
 

ACGUV 167/2018. “Aprovar, per a la seua subscripció, el 
conveni marc de col·laboració entre l’Asociación para el 
tratamiento de personas con alteraciones en el desarrollo 
ATTEM i la Universitat de València. Estudi General, el 
text del qual s’adjunta com a annex.” Annex XVI. 
 
ACGUV 168/2018. “Aprovar, per a la seua subscripció, el 
conveni marc entre North Carolina Willmigton (EEUU) i la 
Universitat de València. Estudi General, el text del qual 
s’adjunta com a annex.” Annex XVII. 
 
ACGUV 169/2018. “Aprovar, per a la seua subscripció, el 
memoràndum d’enteniment entre la Universitat de 
Waseda (Japó) i la Universitat de València. Estudi 
General, el text del qual s’adjunta com a annex.” Annex 
XIX. 
 
ACGUV 170/2018. “Aprovar, per a la seua subscripció, el 
conveni marc entre la University of Virginia (USA) i la 
Universitat de València. Estudi General, el text del qual 
s’adjunta com a annex.” Annex XX. 
 
ACGUV 171/2018. “Aprovar, per a la seua subscripció, el 
conveni marc de col·laboració entre la Federació 
d’Instituts d’Estudis Comarcals del País Valencià i la 
Universitat de València. Estudi General, el text del qual 
s’adjunta com a annex.” Annex XXI. 
 
ACGUV 172/2018. “Aprovar, per a la seua subscripció, el 
conveni marc de col·laboració entre la Fundación Roche i 
la Universitat de València. Estudi General, el text del qual 
s’adjunta com a annex.” Annex XXII. 
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ACGUV 173/2018. “Aprovar per a la seua subscripció, el 
conveni marc de col·laboració entre l’Asociación Española 
de Directivos i la Universitat de València. Estudi General 
per a la posada en marxa del programa “Directivos por un 
dia”, el text del qual s’adjunta com a annex.” Annex 
XXIII. 
 
ACGUV 174/2018. “Aprovar, per a la seua subscripció, el 
conveni entre l’Administración General del Estado 
(Secretaría General de Administración Digital) i la 
Universitat de València. Estudi General, per a la 
utilització de la “gestión integrada de servicios de registro” 
(Geiser) com aplicació integral de registre, el text del qual 
s’adjunta com a annex.” Annex XXIV. 

 
Punt 31. Aprovació, si escau, del projecte d’ajudes a esportistes d’èlit per 
al curs 2018/2019. 
 
La secretària general presenta l’assumpte, en substitució del vicerector de 
Cultura i Esport, 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 175/2018. “Aprovar el programa d’ajuda a 
esportistes d’alt nivell, alt rendiment i èlit universitaris, 
corresponent al curs 2018/2019, que s’adjunta com a 
annex.” Annex XXV. 

 
Punt 32. Aprovació, si escau, de la proposta de preus del Servei 
d’Educació Física i Esport per al curs 2018/2019. 
Punt 33. Proposta de modificació, si escau, del reglament d’execució 
pressupostària 2018 i la seua modificació pressupostària.  
 
El gerent presenta els dos assumptes conjuntament i fa referència a la 
documentació que hi ha en l’Aula Virtual de la Universitat de València. Pel 
que fa al punt 32, són preus de les escoles esportives per al curs 
2018/2019 i, respecte del punt 33 es tracta d’una proposta de 
modificació pressupostària referida a contractes menors i la incorporació 
d’una gratificació. Els dos assumptes es lliuraran al Consell Social, que és el 
competent per a la seua aprovació.  
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S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Per assentiment dels membres del consell, es prenen els acords següents: 
 

ACGUV 176/2018. “Informar favorablement la proposta 
de preus del Servei d’Educació Física i Esport, per al curs 
2018/2019, que s’adjunta com a annex.” Annex XXVI. 
 
ACGUV 177/2018. “Informar favorablement la proposta 
de modificació del reglament d’execució pressupostària, 
per al 2018, i la modificació pressupostària corresponent, 
que s’adjunta com a annex.” Annex XXVII. 

 
Punt 34. Aprovació, si escau, de l’acord de complementar les percepcions 
durant la incapacitat temporal fins aconseguir el 100% de les retribucions.  
 
El vicegerent de Recursos Humans i Organització Administrativa 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 178/2018. “Aprovar l’acord per complementar 
les percepcions durant la discapacitat temporal fins 
aconseguir el 100% de les retribucions, d’acord amb la 
proposta de Mesa Negociadora de 4 de juliol de 2018, que 
s’adjunta com a annex.” Annex XXVIII. 

 
Punt 35. Aprovació, si escau, de l’acord per a regular les percepcions 
meritades per antiguitat, deixades de percebre com a conseqüència de la 
situació d’incapacitat temporal i altres situacions de suspensió de la relació 
laboral.  
 
El vicegerent de Recursos Humans i Organització Administrativa 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: 
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ACGUV 179/2018. “Aprovar l’acord per a regular les 
percepcions meritades per antiguitat durant les situacions 
d’incapacitat temporal i altres situacions de suspensió de 
la relació laboral, d’acord amb la proposta de Mesa 
Negociadora de 4 de juliol de 2018, que s’adjunta com a 
annex.” Annex XXIX. 

 
Punt 36. Aprovació, si escau, de l’acord de reconeixement de permís 
retribuït de gestació en la setmana 37 de l’embaràs.  
 
El vicegerent de Recursos Humans i Organització Administrativa 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 180/2018. “Aprovar l’acord de reconeixement de 
permís retribuït de gestació en la setmana 37 de 
l’embaràs, d’acord amb la proposta de Mesa Negociadora 
de 4 de juliol de 2018, que s’adjunta com a annex.” Annex 
XXX. 

Punt 37. Aprovació, si escau, de modificació de la Relació de Lloc de 
Treball de PAS (RLT) 1/2018. 
 
El vicegerent de Recursos Humans i Organització Administrativa presenta 
l’assumpte i fa referència a la documentació que hi ha en l’Aula Virtual de 
la Universitat de València. Afegeix que l’aprovació d’aquest assumpte és 
responsabilitat del Consell Social i que el més important és la 
reestructuració de biblioteques. Per primera vegada en vuit anys hi ha una 
nova plaça de PAS.  
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
El Sr. Francesc Marí planteja dubtes respecte de la plaça de tècnic superior 
de control de bases de dades.  
 
El vicegerent li aclareix que cal tenir la titulació de Dret i pot ser 
d’administració general o especial. 
 
Per assentiment dels membres del consell es pren l’acord següent: 
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ACGUV 181/2018. “Informar favorablement la proposta 
de modificació de la relació de llocs de treball (RLT) 
1/2018 del personal d’administració i serveis de la 
Universitat de València, que s’adjunta com a annex.” 
Annex XXXI. 
 

Punt 38. Torn obert de paraules. 
 
El degà de la Facultat d’Infermeria i Podologia agraeix a la rectora que 
s’haja atès la seua petició del consell de govern anterior sobre l’eliminació 
de les ampolles de plàstic. 
 
La professora Silvia Rueda pregunta quina és la situació sobre el pagament 
de la Generalitat al professorat associat i quan s’encetarà la modificació de 
la normativa per a l’estabilització del professorat associat. 
 
El degà de la Facultat de Ciències de l’Activitat Física i l’Esport comunica 
que ha tingut problemes amb la signatura digital i demana que s’informe a 
tots els serveis sobre la utilització del certificat.  
 
El vicerector d’Ordenació Acadèmica i Professorat contesta Silvia Rueda 
que s’ha demanat a la Generalitat Valenciana l’autorització per a procedir 
al pagament del que ja estava consignat. Fins al moment, no hi ha 
contestació. Afegeix que, sense autorització no es pot procedir al 
pagament encara que hi ha reserva pressupostària. La intenció del Consell 
de Direcció és plantejar una modificació per a la flexibilització del programa 
d’estabilització, que caldrà negociar.  
 
La Coordinadora de l’AGE recorda als degans i deganes que s’estan fent 
activitats per part de l’AGE i de la Delegació d’Estudiants i demana un 
pressupost digne. Demana el suport dels degans i deganes. A més a més, 
planteja una reflexió: El mobiliari no facilita la innovació i la tecnologia 
Demana que quan es vaja a renovar, es mire cap al futur i es tinga en 
compte que les tecnologies d’estudi van a canviar. 
Agraeix a tots la confiança que han dipositat en ella i anima als estudiants 
a continuar treballant al temps que comunica que l’any proper estarà 
d’estància Erasmus. 
 
La rectora li agraeix la seua tasca i la seua col·laboració i li desitja el millor 
en la seua experiència Erasmus. 
 
Finalment agraeix especialment a totes i tots els membres del Consell de 
govern i als responsables de gestió, la seua tasca i els desitja un descans 
reparador durant el mes d’agost, per poder iniciar el curs vinent amb 
moltes ganes. Gràcies i bones vacances.  



 
 
Universitat de València. CONSELL DE GOVERN 10 DE JULIOL DE 2018. 
 

-45- 

 
I com que no hi ha més assumptes que tractar, es clou la sessió a les 13 
hores, de la qual cosa, com a secretària general, estenc aquesta acta. 
 
Vist i plau, 
La rectora 
 
 
 
 
Mª Vicenta Mestre Escrivá. 
 
 


