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CONSELL DE GOVERN 
 
A la ciutat de València, el dia 2 d’octubre de 2018, a les 9’13 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 
 
Vicerector de Cultura i Esport: 
Antonio Ariño Villarroya 
 
Vicerectora d’Ocupació i 
Programes Formatius: Mª Adela 
Valero Aleixandre 
 
Delegada de la rectora per a 
estudiantes i estudiants: 
Mercedes Elizalde Monteagudo 
 
Gerent: Juan Vicente Climent Espí 
 
Secretària General: Maria Elena 
Olmos Ortega 
 
Vicedegana Fac.  Filosofia i C. 
Educació: Mª Elena Cantarino 
Suñer 
 
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 
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Secretari Fac. Química: José 
Vicente Folgado Mateu 
 
Degà Fac. Farmàcia: Juan Carlos 
Moltó Cortés 
 
Directora ETS Enginyeria: Paula 
Marzal Doménech 
 
Degà Fac. Dret. Francisco Javier 
Palao Gil 
 
Degà Fac.  Economia: José Manuel 
Pastor Monsalves. 
 
Degà Fac. Ciències Socials: Albert 
Moncusí Ferré 
 
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. Filologia, Traducció i 
Comunicació: Sergio Maruenda 
Bataller 
 
PDI Fac. Dret: Jesús Olavarría 
Iglesia 
 
Personal investigador en formació: 
Raquel Borges Blázquez 
 
Estudiant Fac. Dret: Julio Saiz 
Lahiguera 
 
Estudiant Fac. Filologia, Traducció 
i Comunicació: Berta Serra Gómez 
 
Estudiant Fac. Filosofia i C. 
Educació: Sergi Vidal Dominguez 
 
Estudiant Fac. Magisteri: Álvaro 
Izquierdo Martín 
 
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 
 
(sense vot): 
 
Degà Fac. Geografia i Història: 
Josep Montesinos Martínez 
 
Degà Fac. Fisioteràpia: Antonio 
Alberola Aguilar 
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Degà Fac. Magisteri: Óscar 
Barberá Marco 
 
Degà Fac. Física: Jorge Vidal 
Perona 
 

President Junta PDI: Amat 
Sánchez Velasco 
 
Convidat: 
Representant AGE (per 
delegació): Joan Pelegí i Torres 

 
 
 

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

per a tractar els punt del següent 
 

ORDRE DEL DIA 
 

1. Aprovació, si escau, de l’acta del consell de govern de 10 de juliol de 
2018. 
2. Informe de la rectora.  
3. Nomenament, si escau, de doctors/es honoris causa per la Universitat 
de València.  
4. Proposta de nomenament de vocal de la Fundació General. 
5. Concessió, si escau, de venia docendi a professorat de centres adscrits. 
6. Aprovació, si escau, de comissions de serveis.  
7. Aprovació, si escau, de convocatòria de perfils i tribunals de places de 
professorat titular d’universitat (3 places de programa d’estabilització del 
professorat associat i 7 places per afavorir la promoció del PDI en el curs 
2018-2019). 
8. Aprovació, si escau, de la convocatòria de perfils i tribunals de places 
de professorat contractat doctor.  
9. Aprovació, si escau, de proposta de nou títol de graduat/da en 
Intel·ligència i Analítica de Negocis/BIA, per la Universitat de València.  
10. Autorització, si escau, per a la signatura de convenis de col·laboració. 
11. Aprovació, si escau, de contracte de llicència de drets d’explotació de 
material.  
12. Proposta de modificació, si escau, del reglament d’execució 
pressupostària. 
13. Torn obert de paraules.  

-------------- 
 
Excusen la seua assistència els membres següents: 
 
. PDI Fac. Magisteri: Miquel Ángel Oltra Albiach 
. PDI Fac. Dret: Jacinto Pablo Quinzá Redondo 
. Representant Consell Social: Lourdes Soriano Cabanes 
. President Junta PAS:  Pedro Cabrera Juan 
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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 10 de juliol 
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 182/2018. “Aprovar l’acta del consell de govern 
de 10 de juliol de 2018.” 

 
Punt 2. Informe de la rectora. 
 
La rectora comença aquest primer consell de govern del curs 2018/2019 
amb l’agraïment a la dedicació i treball de les persones que componen 
aquest consell i dóna la benvinguda a las que s’incorporen, com ara el nou 
gerent de la Universitat de València, Sr. Juan Vicente Climent Espí, que el 
21 de setembre va ser nomenat gerent de la Universitat de València, per 
acord del Consell Social del dia 20 de setembre, d’acord amb el que 
estableix la Llei Orgànica d’Universitats i la Llei de Consells Socials de la 
Comunitat Valenciana. Així mateix, manifesta l’agraïment a l’anterior 
gerent, Sr. Joan Oltra Vidal, pel seus vint anys de dedicació sense 
interrupció, a la Gerència de la Universitat de València en uns períodes que 
no han estat senzills. Continuarà prestant els seus serveis en aquesta 
institució. Afegeix que l’inici del curs i dels treballs del cicle pressupostari 
del 2019 era el context adient per a aquest relleu en la Gerència. Aquesta 
substitució es produeix igualment en el context d’un conjunt de canvis en 
les responsabilitats directives de la Universitat de València per tal de 
desplegar el programa de govern de la candidatura amb el qual van accedir 
al Rectorat el passat mes d’abril. 
 
Entre aquest conjunt de nous nomenaments s’han produït els següents: 
 

-‐ La nova directora de l’Observatori d’Inserció Professional i 
Assessorament Laboral, OPAL, prof. del Departament de 
Matemàtiques per a l’Economia i l’Empresa, Dra. Marisa Quintanilla 
Alfaro, que substitueix el catedràtic de Psicologia Social, Dr. Vicente 
González Romá; 
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-‐ El coordinador del Programa Ruta de la Seda a la Universitat de 

València, catedràtic de Dret Internacional Privat Dr. Guillermo Palao, 
en el marc de la nostra participació en la xarxa Silk Road Universities 
Network (SUN), de la qual hem entrat a formar part de la seua 
comissió executiva; 
 

-‐ La Sra. Beatriz Fernández Aucejo, qui ha estat nomenada nova 
Directora de l’Orquestra Filharmònica de la Universitat de València, 
primera dona en dirigir una orquestra universitària a Espanya, en 
substitució del Sr. Hilari García Gázquez, que l’havia dirigit al llarg 
dels darrers huit anys; 

 
-‐ El nou Conservador del Patrimoni Artístic Cultural de la Universitat 

serà el professor del Departament d’Història de l’Art, Dr. Adrià Besó 
Ros, que substitueix el Dr. Daniel Benito Goerlich; 
 

-‐ El Sr. Jaime Güemes Heras ha estat nomenat com a nou director del 
Jardí Botànic de la Universitat de València, en substitució de la 
catedràtica Dra. Isabel Mateu Andrés, que ha exercit aquestes 
funcions al llarg dels darrers huit anys; 
 

-‐ El professor del Departament d’Educació Física i Esportiva, Dr. 
Vicent Anyó Sanz ha estat nomenat nou director del Servei 
d’Educació Física i Esports de la Universitat de València, en 
substitució del Dr. José Francisco Campos Granell. 
 

-‐ En la direcció de la Unitat de Qualitat, la professora Carmen Dasí 
Vivó, del Departament de Metodologia de les Ciències del 
Comportament, ha substituït el professor Rosendo Pou Amerigo.  
 

-‐ El professor Ferran Suay i Lerma, del Departament de Psicobiologia, 
ha substituït la professora M. Jesús Martínez Usarralde, com a 
director del Servei de Formació Permanent i Innovació Educativa. 
 

-‐ En la delegació de la rectora per a la Cooperació la professora Mª 
Carmen Lloret Catalá, substitueix el professor José Miguel Soriano 
del Castillo. 

 
-‐ El nou delegat de la rectora per a la Universitat Digital és el 

professor del Departament d’Informàtica, José Manuel Claver Iborra, 
en substitució de Jesús Albert Blanco.  

 
-‐ Finalment comunica els canvis produïts en la direcció de les 

biblioteques universitàries.  Felicita les noves directores: Mª Jesús 
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Mateo, directora de la Biblioteca Històrica: Ana Barbeta, Directora de 
la Biblioteca d’Humanitats “Joan Reglà” i Blanca Salom, de la 
Biblioteca de Ciències de la Salut i agraeix la tasca als anteriors. 

 
Expressar a totes i a tots els millors desitjos en les noves responsabilitats 
que assumeixen, i també reconèixer i agrair la tasca realitzada per les 
persones que els han precedit, ja que sense la dedicació i el compromís de 
les persones no podríem ser el referent social, cultural, docent i 
investigador que hem assolit al llarg dels temps. 
 
En l’apartat de reconeixements a la institució, cal felicitar l’esforç de la 
comunitat universitària que ha fet que el Servei de Publicacions de la 
Universitat haja obtingut el segell de Qualitat en Edició, també hem d’estar 
orgullosos i orgulloses d’assolir un nou rècord en recepció d’estudiants 
Erasmus. 
 
Ens consolidem com a tercer centre d’ensenyament superior d’Espanya 
per cinquè any consecutiu, d’acord amb les dades del rànquing de Taiwan, 
que valora el rendiment en publicacions científiques i cites dels 800 millors 
centres universitaris del món. Es pot constatar, doncs, la nostra millora en 
la majoria de les matèries i camps que aquest rànquing analitza.  
 
Segons el rànquing de Xangai som una de les deu millors universitats 
d’Espanya, sisena segons el rànquing Times Higher Education (THE). 
Continuem essent una de les 500 millors universitats del món, segons el 
rànquing ARWU, ens trobem entre les 150 millors del món en 
Administració d’Empreses, segons el rànquing de Xangai, i, d’acord amb el 
global Ranking of Academic Subjects (GRAS), som el primer centre 
d’ensenyament superior en Ciència i Tecnologia dels Aliments, 
Teledetecció, Ciència i Enginyeria Energètica i Administració d’Empreses. 
 
També som la segona universitat d’Espanya en presència i visibilitat a la 
web, d’acord amb les dades del grup de recerca Cybermetrics Lab del 
CSIC, i ens situem entre les dues-centes millors universitats en visibilitat 
del món (som la 189), i a nivell europeu, assolim la posició 58 d’Europa, 
avançant onze posicions respecte de la darrera edició del rànquing. 
 
En l’apartat del reconeixement a les persones felicita a les següents: 
 

-‐ La catedràtica Dra. Mª Ángeles Durán Heras, Doctora Honoris Causa 
per la Universitat de València, per obtenir el premi Nacional de 
Sociologia i Ciència Política 2018; 

-‐ El catedràtic del departament de Comptabilitat Dr. Vicente Ripoll 
Feliu, per rebre el Premi Excel·lència Acadèmica en Control de 
Gestió Global del Global Chartered Controller Institute; 
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-‐ L’investigador de l’IFIC, Dr. Carlos Lacasta, per haver estat nomenat 
nou secretari científic del Comité Europeu de Futurs Acceleradors 
(ECFA); 

-‐ El catedràtic Dr. Pablo Oñate Rubalcaba, per haver estat elegit 
membre de l’executiva de l’Associació Internacional de Ciència 
Política (IPSA); 

-‐ L’investigador de l’IFIC, Dr. José Wagner Furtado Valle, per rebre el 
Premi México de Ciència i Tecnologia 2018; 

-‐ El prof. Dr. Francisco Alonso, Director de l’INTRAS, per haver estat 
guardonat amb la Medalla d’Honor de la Carretera; 

-‐ I voldria destacar els 17 estudiants i estudiantes que han estat 
guardonats amb el Premi Nacional de Fi de Carrera d’Educació 
Universitària, concedit pel Ministeri d’Educació i Formació 
Professional. En total hem obtès 9 primers premis, 7 segons premis i 
un tercer premi. Un magnífic resultat del qual voldria destacar que la 
Universitat de València ha estat la universitat que més primers 
premis ha obtingut de tota Espanya en les branques de Ciències i 
Arts i Humanitats. 

 
La més sincera enhorabona i el més sincer agraïment a totes i tots els que 
han rebut premis i distincions. 
 
En l’apartat de les defuncions, fa constar un emotiu record al Dr. Josep 
Fontana, que va rebre el Doctorat Honoris Causa per la nostra Universitat 
l’any 2016; el professor jubilat del Departament de Física Aplicada i 
Electromagnetisme Dr. Joaquín Navasquillo Hervás; la Dra. Xesqui Castañer 
López, del departament d’Història de l’Art; el professor del Departament 
de Filologia Grega, Dr. José Vicente Bañuls Oller, i l’estudianta de la 
Facultat d’Economia Sra. Andrea Callau Serrano. 
 
En l’apartat d’actualitat de la gestió i la política universitària informa que 
l’Institut de Física Corpuscular, IFIC, centre mixt amb el CSIC, únic centre 
d’Excel·lència Severo Ochoa valencià dedicat a la física de partícules, 
astropartícules i física nuclear, allotjarà una de les UCIE de l’Agència 
Valenciana de la Innovació per al foment de la transferència de 
coneixement en el teixit empresarial valencià, amb una inversió de 
250.000 euros. 
 
Igualment, s’ha iniciat el procés de creació de l’Institut Fisabio, com a 
centre adscrit a la Universitat de València en l’àrea d’Oftalmologia i 
Ciències de la Visió.  
 
 
D’altra banda, destaca que el 17 de setembre celebràrem l’acte d’obertura 
de curs acadèmic de les universitats públiques de la Comunitat Valenciana 
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a la nostre Universitat, amb la presència del president de la Generalitat 
Valenciana. Un solemne acte pel qual agraeix la presència de les autoritats 
i representació de la societat valenciana, i també de les i els membres de 
la comunitat universitària, i felicita a l’equip de protocol de la Universitat 
per la tasca organitzativa. Aquesta jornada va coincidir amb la celebració 
d’una reunió del Consejo de Universidades a la que va assistir, en 
representació de la Universitat de València, el vicerector d’Estratègia, 
Qualitat i Tecnologies de la Informació, Joaquin Aldás, que en farà un breu 
resum més endavant. 
 
El 25 de setembre es va iniciar el curs universitari de totes les universitats 
de l’estat espanyol, oficialment a València, en un acte celebrat a la 
Universitat Politècnica amb motiu dels seus cinquanta anys, amb la 
presència de S.M. el Rei on el Ministre va expressar la seua disposició a una 
nova llei d’universitats.  
 
També la rectora informa que en el Consejo de Universidades esmentat 
més amunt, es va fer palès el sentiment creixent de la necessitat d’una 
nova llei universitària i es va informar que el manifest en favor d’aquesta 
es va presentar el passat dia 26 de setembre al Congreso de los 
Diputados, en presència de la seua Presidenta, de representants dels grups 
parlamentaris i representants dels agents socials (sindicats, cambres de 
comerç i organitzacions empresarials), així com de representació 
estudiantil. 
 
És un consens, expressat pel President de CRUE tant ací a València com a 
la reunió del dia 17 de setembre, la necessitat d’avançar en un marc 
estable de finançament universitari, i també en la creació de noves figures 
que donen resposta als nostres reptes de docència i de recerca, de 
contribució a un creixement intel·ligent, sostenible i inclusiu que permeta 
sostenir el nostre model social europeu. 
 
El President de la Generalitat és conscient d’aquesta realitat, que li hem 
traslladat en diverses ocasions i reiterant-li en l’acte d’obertura que ens 
trobem en un procés de negociació del finançament universitari per al 
pròxim curs en el marc de les dificultats financeres de la Generalitat 
Valenciana. 
 
També ens trobem en el procés de negociació del conveni col·lectiu del 
personal laboral de les universitats públiques valencianes, sobre el qual es 
va estendre en el discurs d’obertura de curs, i el President de la 
Generalitat Valenciana va assumir el compromís de tancar aquest procés 
que dura ja tres anys. El vicerector d’Estratègia, Qualitat i Tecnologies de 
la Informació informarà també, tot seguit, en relació a aquest assumpte, 
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després de la reunió de la Mesa que està negociant aquest conveni 
col·lectiu autonòmic que va tindre lloc la passada setmana. 
 
I també el Vicerector d’Economia i Infraestructures informarà de la situació 
econòmica-financera prevista per al proper curs acadèmic, i les 
implicacions corresponents en el procés de planificació pressupostària del 
pròxim any. 
 
Seguidament, la rectora cedeix la paraula al vicerector d’Estratègia, 
Qualitat i Tecnologies de la Informació. Aquest indica que va ser el primer 
ple de la CRUE amb assistència del ministre i destaca els acords als que va 
arribar l’Assemblea de la CRUE anterior: necessitat d’una nova llei 
d’Universitats i un millor finançament del sistema universitari públic. El 
ministre va dir que es produirien els nomenaments per a les meses d’estudi 
que calien per tal d’estudiar la reforma del PDI, la revisió dels estudis per 
una banda i per altra, la internacionalització. 
 
Altre punt va ser la modificació del decret sobre estudis i convocatòries 
tancades que havien esgotat el període de carència i la pròrroga de dos 
anys de les acreditacions dels títols de doctorat. 
 
Per al pla d’estudis de ciències de l’esport es va recomanar un itinerari 
semblant al grau en Psicologia que, com que no habilita per a l’exercici de 
la psicologia en el sector sanitari es força un itinerari vinculat a les ciències 
de la salut i es dóna un termini de cinc anys per a la seua adaptació. 
 
La resta d’assumptes van ser de caràcter operatiu. El que es va derivar de 
l’Assemblea anterior va ser un comunicat de la CRUE respecte de la 
situació que es produeix amb els temes de màsters i doctorats. 
Bàsicament el que es va dir és que tenim un bon sistema amb menys 
recursos que altres països, que hem de garantir la qualitat i rebutjar 
rotundament les crítiques que s’estan fent.  
 
Per últim, la rectora cedeix la paraula al vicerector d’Economia i 
Infraestructures. Aquest indica que a l’octubre es quan s’inicia el procés 
pressupostari i la Generalitat Valenciana va lliurar un escrit sobre la 
predicció de l’economia en departaments i centres de la Universitat de 
València. En el Claustre del mes de juliol es va tractar sobre el Pla Operatiu 
i es van obrir dos escenaris. El més negatiu és que la Generalitat impose el 
seu criteri i es produesca un desequilibri pressupostari. S’han fet diferents 
reunions amb Conselleria i la Generalitat continua emprant la 
reprogramació del deute com a una opció. Les alternatives estan 
vinculades als costos que es deriven de la normativa estatal i autonòmica. 
Des del 2010 hi ha una sèrie de costos d’impacte sobre la Universitat de 
València pels quals la Generalitat no proporciona cap tipus de finançament 
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(12 milions d’euros), el que significa que la Universitat n’ha de fer front. Es 
planteja a la Generalitat Valenciana que podríem admetre una 
reprogramació del deute sempre que es consoliden en el pressupost els 12 
milions d’euros. Al llarg del mes d’octubre es veurà l’evolució d’aquest 
assumpte, i el que es pot negociar, però vol compartir amb el consell de 
govern aquesta situació en aquest context. 
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
Francisco Marí, representant del PAS, indica que s’està negociant un 
esborrany de decret sobre la carrera professional de PAS i pregunta si hi 
ha alguna previsió. 
 
La secretària general indica que el president de la Junta de PAS li ha lliurat 
una carta sobre la carrera professional que llegirà en el punt de torn obert 
de paraules.  
 
Punt 3. Nomenament, si escau, de doctors honoris causa per la Universitat 
de València.  
 
La vicerectora d’Estudis i Política Lingüística presenta, per a valoració 
d’aquest consell de govern, cinc propostes de nomenament de doctors 
honoris causa: Roger Chartier, Jürgen Basedow, Gunnar Von Heijne, Juan 
Carlos Izpisua Belmonte, i Juan Roig Alonso i fa referència a la 
documentació que hi ha en l’Aula Virtual de la Universitat de València. 
Indica que s’ha seguit el procediment establert en el reglament per al 
nomenament de doctors o doctores honoris causa; totes les propostes 
tenen informe favorable del Comité de Direcció de l’Escola de Doctorat i 
en el termini d’exposició pública no s’ha presentat cap al·legació. També 
indica que, d’acord amb aquest reglament, el Consell de Govern no pot 
nomenar més de dos doctors/es honoris causa per curs acadèmic, tret de 
casos excepcionals com les propostes que pot fer la rectora, atenent els 
mèrits rellevants dels candidats o candidates. 
 
Comenta que ens trobem davant cinc propostes diferents, representatives 
de la multidisciplinaritat de la nostra Universitat, i que no s’ajusten als 
criteris d’igualtat de gènere. No obstant, i sent conscient que cal fer una 
revisió del reglament, però també que durant molts anys aquest Consell de 
Govern ha valorat totes les candidatures que han arribat amb informe 
favorable previ, proposa que les cinc propostes siguen sotmeses a votació. 
 
S’obre un torn d’intervencions. 
 
El president de la Junta de PDI opina que es tracta de quatre propostes 
més una, ja que quatre són acadèmiques i una no ho és i, a més, aquesta 
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darrera sembla que no té suficients mèrits rellevants. Considera que no 
està totalment d’acord amb el seu model de gestió empresarial, i opina 
que hauria d’haver-hi algun referent més per a ser nomenat doctor honoris 
causa. Veu més adequat proposar-lo per a la concessió d’una medalla. 
 
El degà de la Facultat de Farmàcia intervé respecte de la proposta a favor 
de Juan Carlos Izpisúa. Indica que va estudiar gràcies a les beques; 
llicenciat en Farmàcia a la nostra universitat i premi  extraordinari. Va fer el 
doctorat a Bolonya i destaca en investigació. Becari postdoctoral a la 
Universitat de Califòrnia, ha rebut molts premis i medalles. La seua recerca 
se centra en la biologia de les cèl·lules mare i el seu desenvolupament. No 
treballa amb embrions i, per tant, no hi ha discussió ètica en la seua tasca. 
 
El degà de la Facultat d’Economia intervé per al·lusions. Opina que Juan 
Roig és mereixedor del doctorat honoris causa. No és el primer no 
acadèmic que rep aquesta distinció i ressalta la seua faceta més social. Té 
diverses distincions i premis. Ha rebut el premi Príncep Felip. El govern, la 
Comunitat Valenciana i l’Ajuntament han premiat a aquesta persona que, a 
més a més, va estudiar a la nostra Universitat igual que la seua dona. La 
comissió de la Facultat, de les tres propostes que va valorar, va elegir per 
unanimitat la de Juan Roig. És un mecenes de la Comunitat Valenciana i tot 
el que fa, ho fa a València (Lanzadera, promotor del corredor del 
Mediterrani ...).  
 
El seu objectiu com a degà, és la inserció laboral dels seus egressats i, per 
tant, cal tenir una bona relació amb el món empresarial que ens pot 
aportar contactes per al nostre estudiantat, especialment, per a les 
pràctiques, ja que el 81% del treball de la Comunitat Valenciana el generen 
les empreses i això no s’ha d’oblidar. Mercadona té 88.000 treballadors i 
treballadores i el seu model empresarial s’empra arreu del món.  
 
El degà de la Facultat de Ciències de l’Activitat Física i Esport dóna suport 
a la proposta a favor de Juan Roig, atesa la seua implicació amb els 
estudiants, amb l’esport, els clubs, els egressats, .... Recorda que els 
entrenadors són egressats del club València Bàsquet Arena, finançat per 
Juan Roig i que tots els partits polítics, per unanimitat donaren a Juan Roig 
el suport de l’Ajuntament.   
 
El degà de la Facultat de Geografia i Història dóna suport a la proposta a 
favor del Dr. Roger Chartier. És una figura rellevant en el món de la història 
moderna i hispanista, amb una vinculació extraordinària amb la Universitat 
de València mitjançant grups de recerca i àrees de coneixement i té una 
reconeguda solvència internacional.  
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El degà de la Facultat de Dret intervé a favor de la proposta del Dr. Jürgen 
Wasedow, donada la seua vinculació amb la nostra Universitat, amb el 
professorat, etc. És un expert en anàlisi econòmica del Dret i assessor del 
govern alemany en matèria de legislació, amb un currículum molt extens.  
 
El president de la Junta de PDI aclareix que les observacions que ha fet en 
la seua anterior intervenció no són de caràcter ideològic. Li sembla 
insuficient el referent al model empresarial i opina que hem de tenir molta 
cura amb l’aval a determinades persones.  
 
La rectora dóna suport a la proposta de la vicerectora d’Estudis i Política 
Lingüística.  
 
Se sotmeten a votació secreta les propostes, que obtenen els resultats 
següents: 
. Dr. Roger Chartier: 39 vots a favor, 6 en blanc. 
. Dr. Jürgen Basedow: 36 vots a favor, 9 en blanc. 
. Dr. Gunnar Von Heijne: 40 vots a favor, 5 en blanc. 
. Dr. Juan C. Izpisua Belmonte: 38 vots a favor, 7 en blanc. 
. Sr. Juan Roig Alonso: 29 vots a favor, 16 en blanc.  
 
Per tant, es prenen els acords següents: 
 

ACGUV 183/2018. “Nomenar Doctor Honoris Causa per 
la Universitat de València al Dr. Roger Chartier.” 

 
ACGUV 184/2018. “Nomenar Doctor Honoris Causa per 
la Universitat de València al Dr. Jürgen Basedow.” 
 
ACGUV 185/2018. “Nomenar Doctor Honoris Causa per 
la Universitat de València al Dr. Gunnar von Heijne.” 

 
ACGUV 186/2018. “Nomenar Doctor Honoris Causa per 
la Universitat de València al Dr. Juan Carlos Izpisúa 
Belmonte.” 
 
ACGUV 187/2018. “Nomenar Doctor Honoris Causa per 
la Universitat de València a D. Juan Roig Alonso.” 

 
Punt 4. Proposta de nomenament de vocal del Patronat de la Fundació 
General. 
 
La secretària general presenta l’assumpte i proposa a Mercedes Elizalde 
Monteagudo com a vocal del Patronat de la Fundació General, en 
compliment de l’art 15 dels Estatuts de la Fundació General.  
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S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Se sotmet a votació secreta la proposta, que obté el resultat següent: 41 
vots a favor, 4 vots en blanc.  
 
Per tant, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 188/2018. “Proposar al Patronat de la Fundació 
General de la Universitat de València el nomenament de 
Mercedes Elizalde Monteagudo, com a vocal de l’esmentat 
Patronat.” 

 
Punt 5. Concessió, si escau, de venia docendi a professorat de centres 
adscrits.  
 
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 compta amb informe favorable del departaments 
corresponents.  
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Per assentiment dels membres del consell de govern, es pren l’acord 
següent: 

ACGUV 189/2018.  
“1. Concedir venia docendi als professorat que tot seguit 
s’esmenta per a impartir docència durant el curs 
2017/2018 a l’Escola Universitària d’Infermeria Ntra. Sra. 
Del Sagrado Corazón: 
 

PROFESSOR/A ASSIGNTURA 
Bellés Medall, Mª Dolores . Farmacologia 
Juan Aguilar, Marta . Farmacologia 

 
 
2. Concedir venia docendi als professorat que tot seguit 
s’esmenta per a impartir docència durant el curs 
2018/2019,  en els centres adscrits següents:  
 

PROFESSOR/A ASSIGNATURA CENTRE 
Sánchez Lorente, Mª 
Montserrat 

. Ética i Legislació 
professional. 
. Gestió i Administració 
dels Serveis de Salut 

. Escola 
d’Infermeria La Fe 

Valls Bolta, Aina . Dret Mercantil EDEM Escola 
d’Empresaris 

Egea Ronda, Lucia . Comptabilitat 
Financera 

EDEM Escola 
d’Empresaris 
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Sánchez Coll, Felipe . Comptabilitat 
Financera 

EDEM Escola 
d’Empresaris 

Juan Romero, Jesús . Comptabilitat de 
Costos 

EDEM Escola 
d’Empresaris 

Ferrandis Molina, 
Julia 

. Incorporació als 
Estudis d’ADE 

EDEM Escola 
d’Empresaris 

Villagrasa Guarch, 
Jorge 

. Inicorporació als 
Estudis d’ADE 

EDEM Escola 
d’Empresaris 

Moreno Meseguer, 
Anotnio 

- Direcció estratègica de 
l’Empresa 

EDEM Escola 
d’Empresaris 

Cort Rodolí, Nacho Direcció de la Producció 
i de les Operacions 

EDEM Escola 
d’Empresaris 

García Tamarit, 
Lorenzo 

. Macroeconomia EDEM Escola 
d’Empresaris 

García Cárceles, 
Belén 

. Econometria EDEM Escola 
d’Empresaris 

Gómez Ferrandiz, 
Felipe 

. Marketing EDEM Escola 
d’Empresaris 

Melchor Borja, 
Carmen 

. Matemàtiques I EDEM Escola 
d’Empresaris 

 
Punt 6. Aprovació, si escau, de comissions de serveis.  
 
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 de les dues sol·licituds que es proposen, la Comissió 
de Professorat va emetre informe desfavorable a la del prof. Manuel 
Bernal, atès que el departament de Cirurgia no està conforme amb la 
concessió de la comissió de serveis.  
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Per assentiment dels membres del consell, es prenen els acords següents: 
 

ACGUV 190/2018. “Atesos els informes desfavorables de 
la Comissió de Professorat i del Consell del departament 
de Cirurgia de la Universitat de València, el consell de 
govern acorda denegar la comissió de serveis del professor 
Manuel Bernal Sprekelsen, del departament de Cirurgia, 
per a prestar els seus serveis a la Universitat de Barcelona 
durant el curs 2018/2019.” 

 
ACGUV 191/2018. “Informar favorablement la sol·licitud 
de pròrroga de comissió de serveis del professor Enrique 
Cantón Chirivella, del departament de Psicologia Bàsica, 
per a prestar els seus serveis durant el curs 2018/2019, al 
departament de salut valencià de l’Hospital Arnau de 
Vilanova-Lliria.” 
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Punt 7. Aprovació, si escau, de convocatòries de perfils i tribunals de 
places de professorat titular d’universitat (3 places de programa 
d’estabilització de professorat associat i 7 places per afavorir la promoció 
del PDI en el curs 2018/2019). 
Punt 8. Aprovació, si escau, de la convocatòria de perfils i tribunals de 
places de professorat contractat doctor. 
 
El vicerector d’Ordenació Acadèmica i Professorat presenta conjuntament 
els dos assumptes i fa referència a la documentació que hi ha en l’Aula 
Virtual de la Universitat de València. Pel que fa al punt 7è, indica que la 
Comissió de Professorat ha informat favorablement la proposta, 
condicionant la plaça núm. 5818 que hi haja una nova proposta que 
garantisca la presència de dones en la composició del tribunal, la qual cosa 
ja s’ha subsanat.  
 
Pel que fa al punt 8è, es tracta de la plaça núm. 6218, que la Comissió de 
Professorat ha informat favorablement 
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
En primer lloc, se sotmet a votació la proposta del punt 7è. La votació es 
fa a mà alçada i per 42 vots a favor, cap en contra i 3 abstencions, es 
pren l’acord següent: 
 

ACGUV 192/2018. “Informar favorablement sobre els 
perfils i tribunals que s’adjunten com a annex, per a la 
convocatòria de places de professorat titular d’universitat 
(3 places de programes d’estabilització del professorat 
associat i 7 places per afavorir la promoció del PDI, en el 
curs 2018/2019.” Annex I. 

 
A continuació, se sotmet a votació la proposta del punt 8è. La votació es 
fa a mà alçada i per 43 vots a favor, cap en contra i 2 abstencions, es 
pren l’acord següent: 
 

ACGUV 193/2018. “Informar favorablement sobre el 
perfil i tribunal de la plaça núm. 6218 de professorat 
contractat doctor que s’adjunta com a annex, per a la seua 
convocatòria.” Annex II. 

 
Punt 9. Aprovació, si escau, de la proposta de nou títol de graduat/da en 
Intel·ligència i Analítica de Negocis/BIA, per a 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. Indica que la proposta ha seguit el procediment indicat a la 
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nostra normativa i que en el termini d’exposició pública es van presentar, a 
més dels informes preceptius, dues al·legacions, una del departament de 
Comptabilitat i altra de la Facultat de Dret, que la CEPE ha valorat, 
contestat i estimat parcialment. Afegeix que aquest grau té molts 
precedents a nivell internacional, però a Espanya només hi ha dos graus 
semblants en “Empresa i Tecnologia”, en la UAB i en la UC3M, a més 
d’algun altra grau en universitats privades. L’informe de viabilitat de RRHH-
PDI és no favorable, però comenta que hem de ser conscients de que en la 
situació actual cap proposta de titulació oficial tindrà viabilitat en quant a 
recursos i cal definir quina és l’oferta formativa estratègica per a la 
Universitat de València.  
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
El degà de la Facultat de Magisteri diu que la Facultat en 40 anys mai ha 
tingut un informe de viabilitat positiu, però que l’alumnat està bé atès. 
 
El president de la Junta de PDI, pregunta, perquè es vol implantar si 
l’informe de viabilitat és negatiu i això es tradueix en més contractació de 
professorat associat i quina serà l’estratègia. 
 
Silvia Rueda, directora del departament d’Informàtica, es posa a disposició 
de la vicerectora per col·laborar, ja que el grau té continguts en 
informàtica. 
 
La vicerectora contesta que tenim dues opcions: aturar-nos i no posar en 
marxa cap proposta nova o revisar l’oferta que tenim i veure cap a on 
volem adreçar-nos. En la seua opinió hem de treballar en la segona línia  
però necessitem dades i informació per poder obrir un debat, prendre 
decisions i fer una planificació, i és el que s’està fent.  
 
El degà de la Facultat de Medicina i Odontologia opina que si la societat 
planteja una necessitat que considera estratègica, la Universitat ha de 
tenir mecanismes per a atendre-la i resoldre-la. 
 
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 194/2018. “Aprovar el pla d’estudis del grau en 
Intel·ligència i Analítica de Negocis /BIA per la 
Universitat de València, adscrit a la Facultat d’Economia, 
que s’adjunta com a annex.” Annex III. 
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Punt 10. Autorització, si escau, per a la signatura de convenis de 
col·laboració. 
 
La vicerectora d’Innovació i Transferència presenta quatre convenis, dos 
d’ells amb l’Agència Valenciana d’Innovació; el vicerector 
d’Internacionalització i Cooperació presenta deu convenis entre els qual hi 
ha el conveni amb l’Institut Confuci i la vicerectora d’Estudis i Política 
Lingüística presenta dos convenis. Tots ells fan referència a la 
documentació que hi ha en l’Aula Virtual de la Universitat de València.  
 
Sobre un torn d’intervencions.  
 
El prof. Jesús Olavarria pregunta, respecte dels convenis amb l’Agència 
Valenciana d’Innovació, quins són els resultats i la propietat. La vicerectora 
d’Innovació i Transferència recorda que hi són a la convocatòria. El degà 
de la Facultat de Medicina i Odontologia afegeix que l’aclariment pot 
trobar-se a la pàgina 3.   
 
Per assentiment dels membres del consell, es prenen els acords següents: 
 

ACGUV 195/2018. “Aprovar, per a la seua subscripció, el 
conveni entre l’Agència Valenciana de la Innovació i la 
Universitat de València. Estudi General, per a la creació 
d’una unitat científica d’innovació empresarial en 
l’Institut de Física Corpuscular, IFIC, d’aquesta 
Universitat, el text del qual s’adjunta com a annex.” 
Annex IV. 
 
ACGUV 196/2018. “Aprovar, per a la seua subscripció, el 
conveni entre l’Agència Valenciana de la Innovació i la 
Universitat de València. Estudi General, per a la creació 
d’una unitat científica d’innovació empresarial en 
l’Institut de Ciència Molecular, ICMOL, d’aquesta 
Universitat, el text del qual s’adjunta com a annex.” 
Annex V. 
 
ACGUV 197/2018. “Aprovar, per a la seua subscripció, el 
conveni entre el consorci Centro de Investigación 
Biomédica en Red, M.P. (CIBER) i la Universitat de 
València. Estudi General, per a la promoció i impuls de la 
investigació en l’àrea temàtica de bioenginyeria,  
biomaterials i nanomedicina, el text del qual s’adjunta 
com a annex.” Annex VI. 
 
ACGUV 198/2018. “Aprovar, per a la seua subscripció, el 
conveni de cooperació entre la Universidad de Burgos i la 
Universitat de València. Estudi General, per al 
reconeixement d’un equip d’investigadors/es de la 
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Universidad de Burgos, com a unitat associada, a l’Institut 
Universitari Polibienestar de la Universitat de València, el 
text del qual s’adjunta com a annex.”Annex VII. 
 
ACGUV 199/2018. “Aprovar, per a la seua subscripció, el 
conveni de cooperació entre le Campus Henry Christophe 
de la Université d’Haiti à Limonade (CHC-UEHL) i la 
Universitat de València. Estudi General, el text del qual 
s’adjunta com a annex.”Annex VIII. 
 
ACGUV 200/2018. “Aprovar, per a la seua subscripció, el 
conveni de cooperació entre la Universidad Nacional de 
Chimborazo (Ecuador) i la Universitat de València. Estudi 
General, el text del qual s’adjunta com a annex.”Annex 
IX. 
 
ACGUV 201/2018. “Aprovar, per a la seua subscripció, la 
renovació del conveni de cooperació entre la Universidade 
Federal Fluminense (Brazil) i la Universitat de València. 
Estudi General, el text del qual s’adjunta com a 
annex.”Annex X. 
 
ACGUV 202/2018. “Aprovar, per a la seua subscripció, la 
renovació del conveni de cooperació entre la Universidad 
de Guadalajara (Méjico) i la Universitat de València. 
Estudi General, el text del qual s’adjunta com a 
annex.”Annex XI. 
 
ACGUV 203/2018. “Aprovar, per a la seua subscripció, la 
renovació del conveni de cooperació entre la Universidad 
de Guanajuato (Méjico) i la Universitat de València. Estudi 
General, el text del qual s’adjunta com a annex.”Annex 
XII. 
 
ACGUV 204/2018. “Aprovar, per a la seua subscripció, el 
memoràndum de cooperació i entesa entre la Universidad 
Estatal de Ciencia y Tecnología de Iowa (EEUU) i la 
Universitat de València. Estudi General, el text del qual 
s’adjunta com a annex.”Annex XIII. 
 
ACGUV 205/2018. “Aprovar, per a la seua subscripció, el 
conveni entre IPE Educational LTDA-UNIPE (Brazil) i la 
Universitat de València. Estudi General, el text del qual 
s’adjunta com a annex.”Annex XIV. 
 
ACGUV 206/2018. “Aprovar, per a la seua subscripció, el 
conveni de cooperació entre la Universidad del Norte 
(Coloómbia) i la Universitat de València. Estudi General, 
el text del qual s’adjunta com a annex.”Annex XV. 
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ACGUV 207/2018. “Aprovar, per a la seua subscripció, el 
conveni de cooperació entre la Universidad de la República 
(Uruguay) i la Universitat de València. Estudi General, el 
text del qual s’adjunta com a annex.”Annex XVI. 
 
ACGUV 208/2018. “Aprovar, per a la seua subscripció, el 
conveni de cooperació entre la Seu Central dels Instituts 
Confuci i la Universitat de València. Estudi General, per 
al desenvolupament de l’Institut Confuci de la Universitat 
de València, el text del qual s’adjunta com a annex.” 
Annex XVII. 
 
ACGUV 209/2018. “Aprovar, per a la seua subscripció, el 
conveni de col·laboració entre el Servicio Español para la 
Internacionalización de la Educación i la Universitat de 
València. Estudi General, per a la implementació de les 
màsters del programa BEC.AR, el text del qual s’adjunta 
com a annex.”Annex XVIII. 
 
ACGUV 210/2018. “Aprovar, per a la seua subscripció, el 
conveni de col·laboració entre la Università degli Studi di 
Peruggia i la Universitat de València. Estudi General, per 
al desenvolupament del programa de doctorat en Ciències 
de l’Alimentació de la Universitat de València i del 
programa Scienze Farmaceutiche de la Università di 
Peruggia, el text del qual s’adjunta com a annex.”Annex 
XIX. 
 

Punt 11. Aprovació, si escau, de contracte de llicència de drets 
d’explotació de material.  
 
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.  
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Per assentiment dels membres del consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 211/2018.  
“1. Declarar, en compliment de l’article 55.1 de la Llei 
2/2011 de 4 de març, d’Economia Sostenible, que els drets 
d’explotació del material “Inmunorreactivos para la 
detección del herbicida dicamba”, que es va sol·licitar a 
l’Oficina Española de Patentes i Marcas, de les quals és 
cotitular la Universitat de València en un 50%, no són 
necessaris per a la defensa o millor protecció de l’interès 
públic. 
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2. Aprovar la llicència d’explotació del material esmentat 
en el punt anterior, d’acord amb el contracte que 
s’adjunta com a annex.” Annex XX. 

 
Punt 12. Proposta de modificació, si escau, del reglament d’execució 
pressupostària.  
 
El gerent presenta l’assumpte i fa referència a dues propostes de 
modificació, una sobre les taxes d’admissió a les proves selectives i altra 
sobre els contractes menors, la documentació de les quals hi és a 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 212/2018.  “Aprovar la proposta de modificació 
del reglament d’execució pressupostària per a 2018, que 
s’adjunta com a annex, respecte de l’article 20 i de 
l’apartat 22 de l’annex 2 de l’esmentat reglament.” Annex 
XXI. 
 

Punt 13. Torn obert de paraules.  
 
La secretària general llegeix els escrits, que s’adjunten com a annex XXII, 
que el president de la Junta de PDI ha lliurat a la rectora, sobre la carrera 
professional i el pagament pels cursos d’idiomes.  
 
El degà de la Facultat de Fisioteràpia transmet l’agraïment de la Facultat a 
la tasca de Joan Oltra, com a gerent de la UV i felicita al nou gerent pel 
seu nomenament. D’altra part, comunica que el proper dissabte, a les 12h, 
al Centre Begoña del Port de Sagunt es fa homenatge a les catedràtiques 
Carmen Leal i Carmen Aranegui, pels seus mèrits i llarga carrera 
professional.  
 
La directora del Servei d’Informàtica, Fuensanta Doménech, comunica que 
el 20 i el 21 de setembre van tenir lloc les Jornades de la Red Española de 
Supercomputación, amb el Director d’Operacions Barcelona 
Supercomputing Center, Sergio Girona i informa d’una nova 
supercomputadora amb major capacitat d’emmagatzemament.  
 
El president de la Junta de PDI intervé sobre la sentència respecte de les 
pràctiques en hospitals públics. Recorda que el consell de govern va 
aprovar un conveni per a contractar professorat de ciències de la salut per 
atendre a l’alumnat en pràctiques d’universitats privades i ara la sentència 
implica que el hospitals privats puguen contractar directament. 
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El degà de la Facultat d’Economia se suma a les paraules de felicitació cap 
als gerents Joan Oltra i Juan Vicente Climent.  
 
El coordinador de l’AGE, Joan Pelegi, pregunta si s’ha previst un calendari 
per a cobrir les vacants d’estudiants claustrals.  
 
El degà de la Facultat d’Infermeria i Podologia indica que s’ha estimat el 
recurs que va presentar la Universitat Catòlica de València que insta a la 
Generalitat Valenciana perquè els seus estudiants puguen fer les 
pràctiques en els hospitals públics i afegeix que ens deixa indefensos. 
D’altra part, corrobora el treball tan important que fan les comissions de 
contractació, que augmenta cada vegada més. 
 
El degà de la Facultat de Medicina i Odontologia expressa la seua 
preocupació pel nou escenari que es planteja quant a la realització de 
pràctiques en hospitals i indica que una de les principals limitacions a tenir 
en compte és l’espai i caldria fer un estudi.  
 
La professora Silvia Rueda pregunta en quina situació està el 
desenvolupament de la revisió de la normativa per a estabilització del 
professorat associat. D’altra part, demana que, respecte de les normatives 
de contractacions, es tinguen en compte les polítiques de gènere i de 
conciliació familiar. 
 
La vicerectora d’Estudis i Política Lingüística intervé respecte de l’escrit 
sobre els cursos d’idiomes. Indica que els cursos de llengües mai han 
tingut el mateix tractament que l’oferta formativa de PDI, encara que fa 
tres anys es va intentar agrupar i regular de forma coherent. Els cursos en 
el lloc de treball els organitza el Centre d’Idiomes en els tres campus i 
cobra una taxa a la UV de 325 euros, però qualsevol persona de la UV pot 
matricular-se en el Centre d’Idiomes en altres horaris i amb altres preus 
(425 euros). Enguany la partida pressupostària ha augmentat a quasi el 
doble.  
 
Pel que fa als cursos de formació en valencià en el lloc de treball, de les 
persones inicialment matriculades, el 60% abandona el curs en els primers 
mesos i, per tant, cada alumne ix a la Universitat per 700 euros 
aproximadament. El que es va decidir és que cada alumne hauria d’abonar 
1/3 del valor del curs, i si aprova, se li tornaran. A més el Centre d’Idiomes 
té una tarifa per obertura d’expedient de 40 euros.  
 
Respecte a les pràctiques hospitalàries indica que no hi ha notícia de la 
sentència esmentada. Per a aquest curs s’acaben de prorrogar els 
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convenis. Afegeix que la Universitat és una mera actora secundària i que 
és la Generalitat Valenciana la que pren les decisions. 
 
El vicerector d’Ordenació Acadèmica i Professorat contesta a Silvia Rueda 
que estem en el procés de recollida d’informació sobre les acreditacions 
del professorat associat, però s’ha de veure dins de tot el conjunt de 
l’oferta d’ocupació per al 2019. Sobre la qüestió que afecta als concursos 
i de cara al procés de promoció, s’estudiaran els barems a aplicar.  
 
La delegada de la rectora per a estudiantes i estudiants, Mercedes Elizalde 
respon a Sergio Pelegi que no hi ha constància de dimissió de claustrals i, 
per tant, tampoc hi ha calendari. Demà hi ha una reunió de l’AGE, on es 
plantejaran aquestes qüestions i també sobre el reglament de les ADR. 
 
La vicerectora d’Igualtat, Diversitat i Sostenibilitat respon a Silvia Rueda 
que hi ha normativa sobre igualtat i gènere que s’ha de modificar i 
actualitzar.  
 
La rectora, intervé respecte de l’escrit llegit sobre la carrera professional i 
demana al gerent que sol·licite a la Generalitat Valenciana la incorporació 
del PAS interí. Pel que fa a les pràctiques hospitalàries, afegeix que la 
Conselleria de Sanitat va demanar la pròrroga dels convenis i també s’ha 
sorprès, ja que es crea indefensió. Opina que aquest assumpte s’haurà 
d’estudiar, però els convenis signats s’han de complir.  
 
I com que no hi ha més assumptes que tractar, es clou la sessió a les 
11,40 hores, de la qual cosa com a secretària general, estenc aquesta 
acta.  
 
Vist i plau 
La rectora 
 
 
 
 
Mª Vicenta Mestre Escrivá 
 
 
 
 
 
 


