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CONSELL DE GOVERN 
 
A la ciutat de València, el dia 6 de novembre de 2018, a les 9’13 hores, a 
la Sala de Juntes del Rectorat, sota la presidència de la rectora, María 
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: María 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 
 
Degna Fac. Química: Adela Mauri 
Aucejo 
 
Degà Fac. Farmàcia:Juan Carlos 
Moltó Cortés 
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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: Silvia 
Rueda Pascual 
 
Representant Instituts 
universitaris: Santiago Noguera 
Puchol 
 
PDI Fac. Medicina i Odontologia: 
José Manuel Almerich Silla 
 
PDI Fac. C. Socials: María José 
Aradilla Marqués 
 
PDI Fac. Economia: Salvador 
Castro Mafé 
 
PDI Fac. Física: Pascuala García 
Martínez 
 
PDI Fac. Filologia, Traducció i 
Comunicació: Sergio Maruenda 
Bataller 
 
PDI Fac. C. Matemàtiques: Juan 
Luis Monterde García-Pozuelo 
 
PDI Fac. Dret: Jesús Olavarría 
Iglesia 
 
PDI Fac. Magisteri: Miquel Ángel 
Oltra Albiach 
 

 
Personal investigador en formació: 
Raquel Borges Blázquez 
 
Estudiant Fac. Dret: Julio Saiz 
Lahiguera 
 
Estudiant Fac. Filologia, Traducció 
i Comunicació: Berta Serra Gómez 
 
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. Ciències de l’Activitat 
Física i Esport: Salvador Llana  
Belloch 
 
Degà Fac. Fisioteràpia: Antonio 
Alberola Aguilar 
 
Degà Fac. Física: Jorge Vidal 
Perona 
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Degà Fac. Ciències Matemàtiques: 
Juan Luis Monterde García-
Pozuelo  
 
Degana Fac. Ciències Biològiques: 
Carmen Baño Aracil 
 
President Junta PDI: Amat 
Sánchez Velasco  
 

President Junta PAS:  Pedro 
Cabrera Juan 
 
Presidenta Comité d’Empresa: Mª 
José Monteagudo Soto 
 
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 2 d’octubre de 
2018. 
2. Informe de la rectora.  
3. Designació, si escau, de representants a la Fundació Parc Científic. 
4. Habilitació, si escau, del gerent per a l’ús i custòdia de certificats 
electrònics. 
5. Aprovació, si escau, de comissions de serveis. 
6. Aprovació, si escau, dels Criteris per a l’elaboració de l’OCA 2019-
2020. 
7. Aprovació, si escau, de la transformació per promoció, d’una plaça de 
professorat adjudant a professorat ajudant doctor. 
8. Aprovació, si escau, de la transformació de plaça de professorat 
contractat doctor coberta interinament, en plaça de professorat ajudant 
doctor. 
9. Aprovació, si escau, de perfils i tribunals de dues places de professorat 
titular d’universitat (programa d’estabilització de professorat associat). 
10. Aprovació, si escau, de canvi d’adscripció a centre. 
11. Concessió, si escau, de venia docendi a professorat de centres 
adscrits.  
12. Extinció, si escau, dels ensenyaments de màster universitari en 
Interculturalitat, Comunicació i Estudis Europeus per la Universitat de 
València. 
13. Autorització, si escau, per a la signatura de convenis de col·laboració.  
14. Aprovació, si escau, de proposta de modificació de tarifes de l’annex 2 
del reglament d’execució pressupostària per canvi d’ubicació dels locals de 
l’Oficina de Polítiques per a l’Excel·lència, al Campus dels Tarongers. 
15. Aprovació, si escau, d’oferta d’ocupació pública de PAS, 2018. 
16. Torn obert de paraules.  
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Excusen la seua assistència els membres següents: 
 
. PDI Fac. Dret: Jacinto Pablo Quinzá Redondo 
. Degà Fac. Magisteri: Óscar Barberá Marco 
 
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 2 d’octubre 
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 intervencions.  
 
Per assentiment dels membres del consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 213/2018. “Aprovar l’acta del consell de govern 
de 2 d’octubre de 2018.” 
 

Punt 2. Informe de la rectora. 
 
La rectora comença aquest Consell de Govern expressant, una vegada 
més, el reconeixement a la professora Carmen Alborch, Medalla de la 
nostra Universitat, dona pionera en la gestió universitària i en quasi tot, 
primera dona degana de la Facultat de Dret i ex-ministra de Cultura, que va 
ésser guardonada el passat 9 d’octubre amb l’Alta Distinció de la 
Generalitat Valenciana. Com totes i tots vostès saben ens va deixar el 
passat dia 24 d’octubre, però el seu record i el seu exemple vital i cívic i el 
seu testimoni ens acompanyaran per sempre. 
 
En l’apartat de reconeixement institucional, indica que el passat dia 9 
d’octubre va rebre, de mans del Molt Honorable President de la Generalitat 
Valenciana, l’Alta Distinció que li va concedir junt a la rectora de la 
Universitat Jaume I. Va tindre l’honor de rebre aquesta distinció el mateix 
dia que Carmen Alborch, en el que va ser el seu darrer acte públic i en el 
qual va intervindre en nom de tots i totes les que rebérem guardons el Dia 
dels Valencians i Valencianes. 
 
Un reconeixement personal a dues dones que hem assolit el Rectorat, però 
que entenc que és reconeixement col·lectiu a tota la Universitat de 
València, perquè sense totes i tots vosaltres, no seria possible. 
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Pel que fa al reconeixement a les persones, la tasca de la comunitat 
universitària també es veu reconeguda per la seua excel·lència, per això 
vol destacar i felicitar: 
 

-‐ La catedràtica Dra. Silvia Barona, de la Facultat de Dret, pel seu 
nomenament com a vocal de la Comissió de Codificació del Ministeri 
de Justícia. 
 

-‐ La catedràtica Dra. Ángeles Solanes, pel seu nomenament com a 
presidenta del Consell per a l’Eliminació de la Discriminació Racial, 
per part de la Vicepresidència del Govern d’Espanya. 
 

-‐ El Dr. José Ignacio Valenzuela Ríos per la seua designació com a 
membre del Consell Científic del Programa Internacional de Ciències 
de la Terra de la UNESCO en l’àmbit del Canvi Global. 

 
L’enhorabona per la seua incorporació a aquests importants òrgans. 
 
Felicita també: 
 

-‐ La catedràtica de la Facultat de Medicina i Odontologia Dra. Ana 
Lluch pel seu nomenament com a Doctora ‘Honoris Causa’ per la 
Universitat Jaume I de Castelló. 
 

-‐ La catedràtica Dra. Carmen Aranegui, de la Facultat de Geografia i 
Història, per rebre la Medalla de Plata de la Ciutat de Sagunt. 
 

-‐ El catedràtic de la Facultat de Medicina i Odontologia Dr. Juan Viña 
per rebre el Premi de Ciència i Gastronomia de l’Acadèmia de 
Gastronomia de la Comunitat Valenciana. 
 

-‐ El catedràtic Dr. José Viña de la Facultat de Medicina i Odontologia 
per rebre el premi Anual Onda Cero València a la seua tasca 
investigadora. 
 

-‐ El professor de la Facultat d’Economia Dr. Vicente Ripoll, per rebre el 
premi d’excel·lència acadèmica en control de gestió del Global 
Chartered Controller Institute. 
 

-‐ La Directora del Departament de Física Aplicada i 
Electromagnetisme, Dra. Chantal Ferrer, per rebre el Premi 
Ensenyament i Divulgació de la Física de la Real Sociedad Española 
de Física i Fundació BBVA. 
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-‐ La Revista Mètode, per rebre el Premi Especial del Certamen Ciencia 
en Acción. 
 

-‐ La professora emèrita de la Facultat de Geografia i Història, Dra. 
Isabel Morant Deusa, per haver estat guardonada amb la distinció 
cultural del 9 d’octubre per la Generalitat Valenciana. 
 

-‐ El professor Dr. Javier Navarro pel premi al millor curtmetratge 
documental del Festival de cinema FICNOVA, pel documental ‘Ritmos 
de la Coma’, dirigit per ell amb la col·laboració del Sr. Pablo Vila, la 
comunitat educativa del CAES La Coma i l’estudiantat del grau en 
Treball Social de la nostra Universitat. La més sincera enhorabona a 
totes i tots ells. 
 
I la més sincera enhorabona i el més sincer agraïment a totes i tots 
els que han rebut premis i distincions. 
 
Per acabar aquesta part de l’informe, destaca: 

 
-‐ Els estudiants Andrea Hancu, del màster de Comptabilitat, Auditoria 

i Control de Gestió, per haver estat guardonada amb el Premi del 
Tribunal de Comptes Europeu pel seu Treball de Fi de Màster, i  
Abraham Cerveró, que cursa el doctorat en Didàctiques Específiques 
i que ha rebut el. Premi al millor projecte de tesi doctoral de l’Escola 
de Recerca del grup SIG Writing de la xarxa EARLI. 
 

-‐ La doctora per la nostra Universitat Marta Suárez, per rebre el premi 
AECA a la millor tesi en l’àrea d’Economia i Administració 
d’Empreses. 
 

-‐ La graduada per la Universitat de València, i professora de la 
universitat de Maryland, Dra. Belén Franch, per ser guardonada per la 
NASA pels seus treballs sobre teledetecció. 

 
Enhorabona que fa extensiva als seus tutors acadèmics per la seua 
important contribució. 
 

D’altra banda, respecte a l’actualitat de gestió i política universitària, 
informa que l’Institut de Física Corpuscular, IFIC, centre mixt amb el CSIC, 
ha subscrit un acord de col·laboració amb el KEK, el principal laboratori de 
física de partícules de Japó. 
 
També explica que hem renovat el conveni subscrit amb Hanban per 
continuar amb l’Institut Confuci a la Universitat de València, que ha estat 
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reconegut com un dels més destacats a nivell mundial, i el primer 
iberoamericà d’aquesta xarxa de centres. 
 
En eixa mateixa clau internacional, informa que la passada setmana la 
Universitat de València va acollir l’assemblea general de la Asociación de 
Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas (ATEI), de la qual el 
professor Miquel Francés, director del nostre TAU, és secretari general. En 
les sessions, que tingueren lloc a La Nau, participaren representants de 
vint universitats, vint televisions, i vint representants de governs 
iberoamericans, entre ells el director de La 2, que emet els formats La 
Universidad Responde, i Universo Sostenible creats i produïts 
executivament per la nostra Universitat per a CRUE i RTVE. També 
intervingueren el Director General de Comunicació de la Oficina de 
Información Diplomática i el Secretari Autonòmic de Comunicació, 
aprovant-se la pròxima instal·lació d’una seu permanent d’ATEI al Centre 
de Producció de Programes de la Corporació Valenciana de Mitjans de 
Comunicació a Burjassot. 
 
En termes de política universitària comenta que la Generalitat Valenciana 
ens va informar d’una correcció d’errades en el decret de taxes 
universitàries que suposarà el recobrament a les i els estudiants que hagen 
realitzat segones i successives matrícules d’una assignatura. Més enllà de 
la sorpresa que suposà aquest fet, tots els Rectorats de les universitats 
públiques valencianes ens hem expressat contràriament a aquest fet i ha 
estat encomanada al rector de la Universitat Politècnica com a president 
de torn de les universitats públiques valencianes que s’adrece a la 
Generalitat per tal de buscar solucions a aquesta situació. 
 
Quan tinguem més informació la traslladarem a la representació de les i els 
estudiants, i estarà al seu costat per traslladar les corresponents 
reclamacions a la Conselleria d’Educació. 
 
D’altra banda, el passat mes d’octubre a la Universidad de Extremadura es 
va celebrar l’Assemblea General de la CRUE, centrada en els canvis 
necessaris en la taxa de reposició i l’impuls necessari per al sistema 
universitari en termes de taxes, beques i finançament del sistema i també 
ampliació de plantilla. 
 
En eixe sentit, un pronunciament de CRUE amb el suport de sindicats i 
organitzacions empresarials es va expressar al Congrés dels Diputats a 
Madrid per tal de demanar un nou marc legal per al sistema universitari. 

 
Afegeix que la CRUE l’ha nomenada representant dels rectors i rectores en 
el grup de treball “Mesa de Estudio y Negociación del Estatuto de Personal 
Docente e Investigador de la Secretaría General de Universidades”, 
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depenent del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Hem 
mantingut una primera reunió inicial, reprenent qüestions que quedaren 
paralitzades l’any 2011. Tenim molt que fer, i comencem de nou un treball 
necessari per articular unes millors condicions laborals i de promoció del 
PDI. 
 
Finalment informa que totes i tots els rectors del Sistema Universitari 
Públic Valencià han mantingut una reunió amb els consellers competents 
en Hisenda i en Educació i amb el president de la Generalitat, qui els va 
convocar atenent les nostres demandes. L’objecte d’aquesta reunió, 
monogràfica, va ser el finançament universitari, arribant als següents 
acords: no es reprogramarà el deute històric, tal i com es pretenia 
inicialment per part de la Generalitat, i s’atendrà parcialment la nostra 
demanda d’assumpció dels Costos Derivats de la Normativa Estatal i 
Autonòmica (CNAE). També li traslladàrem la necessitat inajornable i 
imprescindible d’avançar en l’articulació d’un Pla Estable de Finançament 
del Sistema Universitari Públic Valencià, que es ve reclamant des de fa 
molts i molts anys.  
 
S’obre un torn d’intervencions. 
 
El degà de la Facultat de Fisioteràpia, pel que fa a l’atorgament de 
medalles, afegeix la medalla que l’Ajuntament de Sagunt va concedir a la 
catedràtica Carmen Leal Cercós. 
 
La rectora també recorda el premi que va rebre Federico Pallardó 
Calatayud. 
 
Punt 3. Designació, si escau, de representants a la Fundació Parc Científic. 
 
La secretària general presenta l’assumpte i indica que cal renovar els 
representants de la Universitat de València en la Fundació Parc Científic, 
en aplicació dels articles 17, 21 i 22 dels Estatuts de la Fundació. 
 
S’obre un torn d’intervenció. No hi ha sol·licituds.  
 
Per assentiment dels membres del consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 214/2018. “Designar, d’acord amb els articles 17, 
21 i 22 dels Estatuts de la Fundació Parc Científic de la 
Universitat de València, els següents representats de la 
Universitat de València, com a patrons en aquesta 
Fundació: 
 



 
 
Universitat de València. CONSELL DE GOVERN 6 DE NOVEMBRE DE 2018. 
 

-9- 

. Mª Dolores Real García, vicerectora d’Innovació i 
Transferència de la UV, com a vicepresidenta 1ª. 
. Mª Elena Olmos Ortega, secretària general de la UV, 
com a secretària. 
. Juan Vicente Climent Espí, gerent de la UV. 
. Juan Luis Gandia Cabedo, vicerector d’Economia i 
Infraestructures de la UV, 
. Carlos Hermenegildo Caudevilla, vicerector 
d’Investigació de la UV. 
. Elena Martínez García, vicerectora d’Igualtat, Diversitat 
i Sostenibilitat de la UV. 
. Carles Padilla Carmona, vicerector 
d’Internacionalització i Cooperació de la UV. 
. Joaquin Aldás Manzano, vicerector d’Estratègia, 
Qualitat i Tecnologies de la Informació de la UV. 
. Mª Adela Valero Aleixandre, vicerectora d’Ocupació i 
Programes Formatius.” 

 
 
Punt 4. Habilitació, si escau, del gerent per a l’ús i custòdia de certificats 
electrònics. 
 
La secretària general explica que cal una nova habilitació per al gerent, 
atès el seu recent nomenament. 
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Per assentiment dels membres del consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 215/2018.  
1.“D’acord amb la resolució del Rectorat de la Universitat 
de València per la qual s’aprova la delegació de funcions 
en els vicerectors/es i el gerent i per al desenvolupament 
de dites funcions delegades, s’habilita per a la sol·licitud, 
l’ús i la custòdia de certificats electrònics del tipus 
d’entitat d’aquesta Universitat a Juan Vicente Climent 
Espí, gerent de la Universitat de València. 

 
2. La persona habilitada té l’obligació de custodiar les 
targetes que contenen els certificats i també la clau 
privada d’aquesta. 
 
3. L’ús del certificat ha de comprendre única i 
exclusivament les funcions delegades mitjançant 
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resolució del Rectorat i queda prohibit qualsevol ús 
distint o incompatible amb l’esmentada resolució.” 

 
Punt 5. 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.  
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Per assentiment dels membres del consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 216/2018. “Informar favorablement la sol·licitud 
de  comissió de serveis de François Jaran Duquette, 
professor titular de la Universitat de València, per a 
prestar els seus serveis en la Universidad Complutense de 
Madrid des de l’1 de febrer de 2019 fins al 31 d’agost de 
2019.” 

 
Punt 6. Aprovació, si escau, dels Criteris per a l’elaboració de l’OCA 2019-
2020. 
 
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 la Comissió de Professorat els ha informat 
favorablement i que els canvis, respecte dels criteris de l’any anterior, són 
mínims. Bàsicament aquests canvis són que el nombre d’hores ofertes de 
docència en valencià no poden ser inferiors al 46% del total no impartit en 
una llengua estrangera, sempre que d’una assignatura se n’oferisca més 
d’un grup en llengua no estrangera, almenys un ha de ser en valencià i, 
s’han inclòs les agrupacions plurilingües i s’ha fet alguna recomanació al 
respecte perquè amb aquests grups mixtos es puguen complir els criteris 
d’oferta en valencià. 
 
S’obre un torn d’intervencions. 
 
La directora de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria posa de manifest 
que faran tot l’esforç per complir el percentatge de docència en valència, 
encara que estan al límit. 
 
El prof. Jesús Olavarría  planteja una reflexió entre les hores de docència 
presencials i les hores de docència online, ja que la docència no presencial 
comporta més hores de treball que la presencial.  
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El degà de la Facultat de Dret coincideix amb la directora de l’Escola 
Tècnica Superior d’Enginyeria. Opina que és impossible complir els requisits 
de l’OCA, pel que fa a la docència en valencià en la titulació de Dret; que 
continuaran creixent cap al 46%, però serà difícil aconseguir-lo. 
 
El vicerector d’Ordenació Acadèmica i Professorat agraeix els esforços que 
es fan per complir els objectius del Pla d’Increment de la Docència en 
Valencià i que sempre s’ha d’intentar arribar al màxim, però coneix les 
dades i limitacions dels centres. Respecte a la intervenció de Jesús 
Olavarría indica que ja ha tingut un canvi d’impressions amb la vicerectora 
d’Estudis i Política Lingüística i aquest assumpte s’analitzarà per a 
l’elaboració de les noves normes d’OCA per al curs 2020-2021.  
 
Per últim, afegeix que demà es lliuraran als centres les instruccions per fer 
els reajustos necessaris perquè el procés siga el més àgil i flexible possible.  
 
Se sotmet a votació la proposta. La votació es fa a mà alçada i per 37 
vots a favor, cap en contra i 1 abstenció, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 217/2018. “Aprovar els Criteris per a 
l’elaboració de l’oferta dels ensenyaments oficials de grau 
i de màster per al curs acadèmic 2019-2020, que 
s’adjunten com a annex.” Annex I. 

 
Punt 7. Aprovació, si escau, de la transformació, per promoció, d’una plaça 
de professorat ajudant a 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, que la Comissió de Professorat va informar favorablement. 
 
S’obre un torn d’intervenció. No hi ha sol·licituds.  
 
Se sotmet a votació la proposta. La votació es fa a mà alçada i per 
unanimitat (40 vots a favor) es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 218/2018. “Aprovar la transformació, per 
afavorir la promoció, de la plaça de professorat ajudant, 
núm. 5845, adscrita a l’àrea de coneixement de Finances 
Empresarials, en plaça de professorat ajudant doctor.” 
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Punt 8. Aprovació, si escau, de la transformació de plaça de professorat 
contractat doctor coberta interinament, en plaça 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. Indica que es tracta d’una situació especial, ja que la persona que 
ocupava la plaça de professorat contractat doctor interí ha guanyat una 
plaça de titular i el departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura 
sol·licita la transformació a ajudant doctor, la qual cosa la Comissió de 
Professorat ha informat favorablement.  
 
La rectora afegeix que es tracta d’un departament amb molt dèficit i la 
proposta és benvinguda.  
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Se sotmet a votació la proposta. La votació es fa a mà alçada i per 
unanimitat (40 vots a favor) es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 219/2018. “Aprovar la transformació de la plaça 
de professorat contractat doctor, núm. 5815, adscrita a 
l’àrea de coneixement de Didàctica de la Llengua i la 
Literatura, en plaça de professorat ajudant doctor.” 

 
Punt 9. Aprovació, si escau, de perfils i tribunals de dues places de 
professorat titular d’universitat (programa d’estabilització de professorat 
associat). 
 
El vicerector d’Ordenació Acadèmica i Professorat presenta l’assumpte i fa 
referència a la documentació que hi ha en l’Aula Virtual de la Universitat de 
València. Indica que es tracta de dues places, pendents de convocar, del 
programa d’estabilització de professorat associat. Els tribunals no 
compleixen la paritat de gènere, però està justificat per falta de dones 
adscrites a l’àrea de coneixement i, per tant, la Comissió de Professorat els 
va informar favorablement. 
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Se sotmet a votació la proposta. La votació es fa a mà alçada i per 
unanimitat dels membres del consell (40 vots a favor), es pren l’acord 
següent: 
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ACGUV 220/2018. “Informar favorablement sobre el 
perfil i tribunal de les places de professorat titular 
d’universitat corresponents al programa d’estabilització 
del professorat associat,  núm. 6892 i 6893,  adscrites a 
l’àrea de coneixement d’Otorinolaringologia, que 
s’adjunten com a annex.” Annex II. 

  
Punt 10. Aprovació, si escau, 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. Afegeix que aquest canvi l’ha informat favorablement 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 221/2018. “Aprovar el canvi d’adscripció de la 
plaça de professorat contractat doctor, núm.919, de l’àrea 
de coneixement de Filologia Anglesa, ocupada per la 
professora Ana Belén Cabrejas Peñuelas, de la Facultat 
d’Economia a la Facultat de Filologia, Traducció i 
Comunicació.” 

 
Punt 11. 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 els departaments de Comptabilitat i el de Finances 
Empresarials han informat favorablement. 
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Per assentiment dels membres del consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 222/2018. “Concedir venia docendi al professor 
Luis Porcuna Enguix, per impartir les assignatures de 
Comptabilitat Directiva (grau en Administració i Direcció 
d’Empreses) i Gestió Financera d’Empreses Turístiques 
(grau en Turisme) al centre adscrit Florida Universitària, 
durant el curs acadèmic 2018/2019.” 
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Punt 12. Extinció, si escau, dels ensenyaments de màster universitari en 
Interculturalitat, Comunicació i Estudis Europeus per 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. El màster que es proposa extingir es va implantar en el curs 
2013-2014, si bé en el curs 2017-18, i seguint els criteris d’OCA per 
baixa matrícula no es va ofertar i no es va presentar al procés de 
reacreditació que s’havia de formalitzar en gener de 2017.  
 
La Junta de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació i la Comissió 
d’Estudis de Postgrau van aprovar encetar l’extinció dels ensenyaments 
garantint quatre convocatòries d’examen sense docència de cada 
assignatura perquè els estudiants que van iniciar els estudis els puguen 
acabar. Al mateix temps, la Facultat va començar a  treballar la proposta 
de pla d’estudis d’un nou màster en Nous Periodismes, Comunicació 
Pública i Societat del Coneixement, que va aprovar aquest Consell de 
Govern i que en aquests moments està pendent de la verificació d’ANECA.  
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
Carlos Javier López, representant del PAS, indica que l’acord del Consell 
Social que hi ha a la documentació està desordenat. La vicerectora li 
contesta que és conscient i s’esmenarà. 
 
Se sotmet a votació la proposta. La votació es fa a mà alçada i per 
unanimitat (40 vots a favor), es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 223/2018. “Atès l’informe que s’adjunta com a 
annex, s’aprova l’extinció dels estudis oficials del màster 
universitari en Interculturalitat, Comunicació i Estudis 
Europeus, adscrit a la branca de Ciències Socials i 
Jurídiques, que es van implantar a la Universitat de 
València el 31 de març de 2014.” Annex III. 

 
Punt 13. Autorització, si escau, per a la signatura de convenis de 
col·laboració. 
 
El vicerector de Cultura i Esport presenta el conveni amb la Universitat de 
Cantabria, d’intercanvi de cooperació d’estudiants en els programes 
universitaris La Nau Gran i Senior. 
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La vicerectora d’Estudis i Política Lingüística presenta el conveni amb el 
Ministeri d’Educació Superior, Ciència i Tecnologia de la República 
Dominicana, per a formació de 30 becaris MESCYT en màsters. En l’informe 
de l’Assessoria Jurídica s’indica que l’abonament de les taxes està en 
contradicció amb la Llei de Taxes de la Generalitat Valenciana, però indica 
que el conveni arreplega la fórmula de pagament que normalment se 
segueix en aquest tipus de conveni, ja que és l’Estat iberoamericà qui 
paga. 
 
El vicerector de Projecció Territorial i Societat presenta dos convenis 
marc: un amb l’Ajuntament de Chulilla, per a activitats de formació de 
personal d’investigació aplicada i visibilitat del Vicerectorat i altre amb el 
Tribunal de les Agües de la Vega de València, de desenvolupament 
d’activitats amb motiu del desè aniversari de la inclusió del Tribunal de les 
Aigües en la llista de Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat, que no 
suposa cap cost econòmic per a la Universitat i permet que puguem 
integrar-nos en una efemèride tant important. 
 
La vicerectora d’Innovació i Transferència presenta tres convenis: un amb 
la Fundació Príncep Felipe, sense cost econòmic, per a desenvolupar 
projectes en l’àrea de Biomedicina de gènere i dos convenis amb Les 
Naves, per a la creació de dues càtedres, en col·laboració amb el 
vicerectorat de Projecció Territorial i Societat: Càtedra d’Economia 
Col·laborativa i Transformació Digital i càtedra de L’Horta de València. 
Territori Metropolità. 
 
El vicerector de Projecció Territorial i Societat afegeix que, pel que fa a la 
càtedra d’Economia Col·laborativa i Transformació Digital, fa dos anys que 
a la Facultat de Dret hi ha un grup de treball, liderat per Andrés Boix. 
Respecte a la càtedra de l’Horta de València, destaca l’espai de l’horta, 
agricultura, territori i alimentació. Aquesta càtedra es complementa amb la 
que té de semblant la Universitat Politècnica de València. Finalment indica 
que la secretària general ha fet alguns suggeriments als textos d’aquests 
convenis que es recolliran en la redacció definitiva.   
 
A continuació, la secretària general presenta el conveni entre la Cambra de 
Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de València i la Fundació Parc 
Científic de la UV, que es va elaborar en l’etapa anterior. El seu objectiu és 
resoldre conflictes i divergències en l’àmbit de la Fundació o en les 
empreses hi allotjades en el marc de la seua activitat professional.  
 
Tots ells fan 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.  
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Per assentiment dels membres del consell, s’aproven les propostes amb 
les modificacions esmentades pel vicerector de Projecció Territorial i 
Societat i, per tant,  es prenen els acords següents: 
 

ACGUV 224/2018. “Aprovar, per a la seua subscripció, el 
conveni marc de col·laboració entre la Universidad de 
Cantabria i la Universitat de València. Estudi General, el 
text del qual s’adjunta com a annex.” Annex IV. 
 
ACGUV 225/2018. “Aprovar, per a la seua subscripció, el 
conveni específic de col·laboració entre la Ministerio de 
Educación Superior, Ciencia y Tecología de la República 
Dominicana (MESCYT) i la Universitat de València. 
Estudi General,  per a la formació de becaris MESCYT en 
màsters, per al curs 2018/2019, el text del qual s’adjunta 
com a annex.” Annex V. 
 
ACGUV 226/2018. “Aprovar, per a la seua subscripció, el 
conveni marc de col·laboració entre l’Ajuntament de 
Chulilla i la Universitat de València. Estudi General, el 
text del qual s’adjunta com a annex.” Annex VI. 
 
ACGUV 227/2018. “Aprovar, per a la seua subscripció, el 
conveni marc de col·laboració entre el Tribunal de les 
Aigües de la Vega de València i la Universitat de València. 
Estudi General,  per al desenvolupament de les activitats 
amb motiu del Desè Aniversari de la inclusió del Tribunal 
de les Aigües en la llista de patrimonis culturals 
immaterials de la Humanitat per la UNESCO, el text del 
qual s’adjunta com a annex.” Annex VII. 
 
ACGUV 228/2018. “Aprovar, per a la seua subscripció, el 
conveni de col·laboració entre la Fundació de la 
Comunitat Valenciana Centre d’Investigació Príncep 
Felipe i la Universitat de València. Estudi General, el text 
del qual s’adjunta com a annex.” Annex VIII. 
 
ACGUV 229/2018. “Aprovar, per a la seua subscripció, el 
conveni de col·laboració entre la Fundación de la 
Comunidad Valenciana para la promoción estratégica, el 
desarrollo y la innovación urbana (Las Naves) i la 
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Universitat de València. Estudi General, per a la creació 
de la Càtedra “Economia Colaborativa y Transformación 
Digital”,  el text del qual s’adjunta com a annex.” Annex 
IX. 
 
ACGUV 230/2018. “Aprovar, per a la seua subscripció, el 
conveni de col·laboració entre la Fundación de la 
Comunidad Valenciana para la promoción estratégica, el 
desarrollo y la innovación urbana (Las Naves) i la 
Universitat de València. Estudi General, per a la creació 
de la Càtedra “L’Horta de València: Territorio 
Metropolitano”,  el text del qual s’adjunta com a annex.” 
Annex X. 
 
ACGUV 231/2018. “Aprovar, per a la seua subscripció, el 
conveni de col·laboració entre la Cámara Oficial de 
Comercio, Industria, Servicios y Navegación de València i 
la Fundació Parc Científic de la Universitat de València, 
per al desenvolupament de l’arbitratge i la mediació, el 
text del qual s’adjunta com a annex.” Annex XI. 

 
Punt 14. Aprovació, si escau, de proposta de modificació de tarifes de 
l’annex 2, del reglament d’execució pressupostària per canvi d’ubicació 
dels locals de l’Oficina de Polítiques per a l’Excel·lència, al Campus dels 
Tarongers.  
El gerent 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 232/2018. “Aprovar la proposta de modificació 
de tarifes de l’annex 2 del reglament d’execució 
pressupostària com a conseqüència del canvi d’ubicació 
dels locals de l’Oficina de Polítiques per a l’Excel·lència 
(OPEX), al Campus dels Tarongers, que s’adjunta com a 
annex.” Annex XII. 
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Punt 15. Aprovació, si escau d’oferta d’ocupació pública de PAS, 2018. 
El gerent presenta l’assumpte i fa referència a la documentació que hi 
ha en l’Aula Virtual de la Universitat de València. Indica que la Mesa 
Negociadora va aprovar la proposta de l’oferta el 31 d’octubre. La llei 
preveu una taxa d’ocupació del 100% i per aplicació de la taxa 
addicional es poden convocar fins a 22 places. En total s’oferten 84 
places per a funcionaris i 19 per a laborals, en el torn lliure i, 50 places 
per a funcionares i 1 per a laborals, en el torn de promoció interna. 
Finalment, indica que, de conformitat amb el que preveu l’Estatut bàsic 
de l’empleat públic, el termini màxim per a la convocatòria dels 
processos selectius, previst a l’oferta, és de 3 anys, comptats a partir 
de la seua publicació al DOGV.  
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds. 
 
Se sotmet a votació la proposta. La votació es fa a mà alçada i per 40 
vots a favor, cap en contra i 2 abstencions, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 233/2018. “Aprovar l’oferta d’ocupació pública 
del personal d’administració i serveis de la Universitat de 
València, per a l’any 2018,  que s’adjunta com a annex.” 
Annex XIII. 

 
Punt 16. Torn obert de paraules. 
El degà de la Facultat d’Infermeria i Podologia pregunta si ja s’ha 
presentat el recurs sobre les pràctiques en institucions sanitàries. 
 
El representant de l’Assemblea General d’Estudiants, Joan Pelegí, 
informa que s’ha aconseguit solucionar el bloqueig que hi havia per a 
convocar el ple de l’AGE i comunica que ha estat elegit com a nou 
Coordinador. Presenta l’acord de l’AGE, que s’adjunta com a annex XIV 
a aquesta acta, sobre la disconformitat amb el nomenament de doctor 
honoris causa a favor de Juan Roig; la indignació per la votació del 
consell de govern, ja que no s’hi manifestaren vots en contra i el rebuig 
a la figura de Juan Roig pels abusos laborals. Demana a la Universitat 
que recapacite i li retire el títol de doctor honoris causa per la 
Universitat de València.  
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El Sr. Francesc Marí, representant del PAS, pregunta si es poden 
sol·licitar les ajudes dels programes de la Xarxa Vives.  
 
En relació amb el recurs de cassació per les pràctiques hospitalàries, la 
vicerectora d’Estudis i Política Lingüística indica que la Universitat està 
en contacte amb els serveis jurídics de la Conselleria de Sanitat i Salut 
Pública, però en aquests moments no té constància de que el recurs 
s’haja presentat. Afegeix que, en paral·lel al recurs, la sentència obliga a 
la Conselleria a elaborar un conveni, en un termini de quatre mesos, amb 
les institucions privades. Comenta que el punt més rellevant d’aquestes 
pràctiques és que la persona que forma als estudiants ha de ser un 
professor associat assistencial que sols és reconegut per la legislació 
quan simultanieja la seua funció assistencial amb la funció pública, no 
amb la privada. Per tant, cal aclarir com es regularà aquest assumpte.  
 
El prof. Jesús Olavarría pregunta si la Universitat s’ha personat en el 
procediment. La vicerectora li contesta afirmativament.  
 
La rectora afegeix que es continuarà treballant per no perjudicar les 
institucions públiques.  
 
La vicerectora d’Estudis i Política Lingüística informa, pel que fa als 
programa Drac de mobilitat de la Xarxa Vives, que hi ha diferents 
modalitats i no totes les universitats participem en totes. La Universitat 
de València participa en les programes d’Estiu i Formació Avançada, 
però no participa en els programes d’Hivern o de mobilitat de PAS o PDI.  
 
El degà de la Facultat de Medicina i Odontologia agraeix l’actitud de la 
vicerectora en el conflicte sobre les pràctiques hospitalàries i remarca 
que és fonamental centrar-lo en la utilització dels espais dels hospitals.  
 
Finalment, la rectora felicita al nou Coordinador de l’AGE i li desitja el 
millor en aquesta nova etapa i anuncia que s’està elaborant un calendari 
de les possibles sessions del consell de govern. 
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I com que no hi ha més assumptes que tractar, es clou la sessió a les 
10,22 hores, de la qual cosa, com a secretària general estenc aquesta 
acta.  
 
Vist i plau 
La rectora, 
 
 
 
María Vicenta Mestre Escrivà. 


