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CONSELL DE GOVERN 
 
A la ciutat de València, el dia 18 de desembre de 2018, a les 9’35 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: 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 
 
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 
 
Degana 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: 
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. Economia: Salvador 
Castro Mafé 
 
PDI Fac. Física: Pascuala García 
Martínez 
 
PDI Fac. C. Biològiques: María José 
Lorente Carchano 
 
PDI Fac. Filologia, Traducció i 
Comunicació: Sergio Maruenda 
Bataller 
 

PDI Fac. C. Matemàtiques: Juan 
Luis Monterde García-Pozuelo 
 
PDI Fac. Dret: Jesús Olavarría 
Iglesia 
 
Personal investigador en formació: 
Raquel Borges Blázquez 
 
Estudiant Fac. Magisteri: David 
Jiménez Hortelano 
 
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 
 
Coordinador AGE: Joan Pelegi i 
Torres  
 
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: Salvador Llana  
Belloch 
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Degà Fac. Fisioteràpia: Antonio 
Alberola Aguilar 
 
Degà Fac. Magisteri: Óscar 
Barberá Marco 
 
Degà Fac. Física: Jorge Vidal 
Perona 
 

Degana Fac. Ciències Biològiques: 
Carmen Baño Aracil 
 
President Junta PDI: Amat 
Sánchez Velasco  
 
President Junta PAS: Pedro 
Cabrera Juan 

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

 
per a tractar els punts del següent 
 

ORDRE DEL DIA 
 
1. Aprovació, si escau, de l’acta del Consell de Govern de 6 de novembre 
de 2018. 
2. Informe de la rectora.  
3. Aprovació, si escau, de l’ampliació de l’oferta pública d’ocupació de 
places de PDI, corresponent a l’any 2018. 
4. Aprovació, si escau, de la transformació de la plaça de professorat 
contractat doctor núm. 6210, de l’àrea d’Antropologia Social en plaça 
d’ajudant doctor. 
5. Concessió, si escau, de venia docendi a professorat de centre adscrit. 
6. Autorització, si escau, del pagament, amb caràcter de bestreta, de les 
retribucions addicionals del professorat corresponents a l’any 2019 
(complement autonòmic). 
7. Aprovació, si escau, de la proposta de concessió de premis 
extraordinaris d’estudis de grau del curs acadèmic 2017-2018. 
8.  Aprovació, si escau, de l’extinció de titulacions oficials de màster 
universitari.  
9. Aprovació, si escau, del nou programa de doctorat en Economia 
Aplicada i Mètodes Quantitatius per a la Gestió, per la Universitat de 
València.  
10. Aprovació, si escau, de convocatòria de premis extraordinaris de 
doctorat per al curs 2018/2019. 
11. Aprovació, si escau, de creació de la Comissió de Pràctiques Externes 
de la Universitat de València. 
12. Aprovació, si escau, del projecte de pressupost de la Universitat de 
València, per al 2019. 
13. Aprovació, si escau, del projecte de reglament d’execució 
pressupostària per al 2019. 
14. Autorització, si escau, per a la signatura de convenis de col·laboració. 
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15. Aprovació, si escau, de contractes de llicència de drets d’explotació de 
patents. 
16. Aprovació, si escau, de contracte de llicència de drets d’explotació de 
material. 
17. Aprovació, si escau, de petició d’autorització d’endeutament a la 
Generalitat Valenciana, per a l’acceptació de prèstecs de l’Agència Estatal 
d’Investigació de la convocatòria 2018, d’ajudes per a l’adquisició 
d’equipament científic.  
18. Aprovació, si escau, d’autorització de contractes de manteniment 
integral i subministrament d’energia elèctrica, a l’empar de l’art. 324 de la 
Llei de Contractes del Sector Públic 
19. Torn obert de paraules. 

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

 
Excusen la seua assistència els membres següents: 
 
. PDI: Miquel Àngel Oltra Albiach 
. PDI: Jacinto Pablo Quinzà Redondo 
. Estudiant: Berta Serra Gómez 
 
Abans de tractar els punts de l’ordre del dia, la rectora indica que hui és 
un dia de dol i demana un minut de silenci per la violenta mort de 
l’estudianta del màster d’Educació Secundària de la nostra Universitat, de 
26 anys, Laura Luelmo.  
 
A continuació, 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 de l’acta del Consell de govern de 6 de novembre 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.  
 
El degà de la Facultat d’Infermeria i Podologia presenta una modificació a 
la pàgina 18.  
 
Per assentiment dels membres del consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 234/2018. “Aprovar l’acta del consell de govern 
de 6 de novembre de 2018, amb la modificació següent: 
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A la pàg. 18, en el primer paràgraf del punt 16è de l’ordre 
del dia canviar “hospitals públics” per “institucions 
sanitàries.” 

 
Punt 2. Informe de la rectora. 
 
La rectora, pel que fa a la mort de Laura Luelmo, indica que es pot afirmar 
que s’ha produït en circumstàncies tràgiques i lamentables i trasllada el 
condol als familiars i persones afectades. Condemna i rebutja aquest tipus 
de morts i tota violència de gènere. 
 
Anuncia que a les 12h s’interromprà la sessió per a fer un minut de silenci 
a les portes de tots els centres de la comunitat universitària.  
 
A continuació, en l’apartat dels reconeixements, comença expressant 
l’agraïment a la Reial Acadèmia de Belles Arts de San Carles, per haver 
lliurat al Centre Cultural La Nau, la Medalla al Mèrit de les Belles Arts que 
aquesta centenària institució de les arts ha concedit a la nostra 
Universitat.  
 
D’altra banda, indica que, en execució dels acords del Consell de Govern, la 
Universitat de València ha lliurat la seua medalla al nostre anterior rector, 
el professor doctor Esteban Morcillo, i ahir a la professora Julia Sevilla. 
Agraeix el treball realitzat per l’equip del Gabinet de la rectora per dur 
endavant aquests actes que han comptat amb una destacada presència no 
sols universitària sinó institucional, entre ells el president de la Generalitat 
Valenciana i membres del Consell, la presidenta del Tribunal Superior de 
Justícia de la Comunitat Valenciana i ahir, també, la vicepresidenta del 
Govern d’Espanya, que pronuncià la laudatio. 
 
En aquesta línia i, pel que fa, a les persones que integren la nostra 
Universitat, expressa el reconeixement a: 
 
. La professora doctora Consuelo Ramón, catedràtica de Dret 
Internacional, per guanyar el Premio Nacional de Defensa 2018, en la 
modalitat de docència universitària, reconeguent la seua dilatada 
trajectòria d’activitat docent i investigadora en favor de la difusió de la 
cultura de defensa. 
 
. La professora doctora Dolores Corella i els professors doctors José 
Redón, Artemi Cerdá i Juli Pausas, per estar indexats en el Highly Cited 
Researchers 2018, l’última classificació del proveïdor de dades 
bibliomètriques Clarivate Analytics. En aquest índex d’influència mundial, 
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tres d’ells tenen impacte multidisciplinari (Cerdá, Corella i Pausas) i un en 
el camp de Medicina Clínica (Redón). 
 
. El grup d’investigadors en Esport i Salut, dirigit pel professor Juan Carlos 
Colado, per rebre el premi de l’Associació Espanyola de Cirurgians a la 
millor publicació científica de 2017, pel seu treball publicat a la revista 
Liver Transplantation. 
 
. El professor doctor Carlos Alfonso, catedràtic de Dret del Treball, per 
rebre la gran Creu de la Justícia Valenciana que atorga el Col·legi Oficial de 
Graduats Socials de València.  
 
. La doctora Adela Cortina, catedràtica emèrita, per rebre el XXII Premi 
Antonio de Sacha de l’Asociación de Editores de Madrid per les seues 
aportacions al valor i paper de l’ètica en l’empresa, en l’educació, la cultura 
i la vida pública. 
 
. El professor doctor Josep Ballester, catedràtic del departament de 
Didàctica de la Llengua i la Literatura, per guanyar el 35è Premi d’Assaig 
Josep Vallverdú per la seua obra “Atles d’aigua i pedra”. 
 
. Els professors doctors de la Facultat d’Economia, José Manuel Pavia i 
José Antonio Álvarez, per guanyar el II Premi Actual concedit per la 
reasseguradora SCOR, en col·laboració amb els instituts d’Actuaris oficials 
a Espanya i Portugal. 
 
. El doctor Roberto García, investigador de l’Institut Cavanilles de 
Biodiversitat i Biologia Evolutiva, per haver estat subcampió del concurs de 
fotografia de la British Ecological Society per la seua obra Living Fossil. 
 
. El tècnic Raül Sales per obtenir tres premis en el XXI Certamen 
Internacional de Cine Médico, Salud y Telemedicina, essent el professional 
amb més reconeixements obtinguts en aquests premis. 
 
. La professora doctora Chantal Ferrer, per rebre el Premio Enseñanza y 
Divulgación en els premis de la Real Sociedad Española de Física y 
Fundación BBVA. 
 
Finalment, informa que ella mateix ha rebut el Premi Foment 2018 
d’aquesta institució històrica de la comarca de La Safor i el premi José Luis 
Pinillos a la Psicòloga de l’Any del Colegio Oficial de Psicólogos de España. 
 
En el marc dels premis nacionals fi de carrera 2018, que corresponen a 
estudiantes i estudiants que acabaren els seus estudis el curs 2013-2014, 
la Universitat de València ha obtingut 9 primers premis, 7 segons premis i 
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un tercer premi, dels quals 7 són premis en Arts i Humanitats, 4 en 
Ciències Socials i Jurídiques, 4 en Ciències, 1 en Ciències de la Salut i 1 en 
Enginyeria. Acompanyats per la Sra. Vicerectora d’Estudis i Política 
Lingüística, reberen els primers premis: 

- Antoni Beltrán, graduat en Bioquímica i Ciències Biomèdiques; Julio 
Parra, graduat en Física; Fernando Rabasa, llicenciat en Química; 
Maria de los Desamparados Gamero, graduada en Nutrició Humana i 
Dietètica; Vincent Blay, en Enginyeria Química; Aina Reig, llicenciada 
en Filologia Catalana; Ana María Zomeño, llicenciada en Filologia 
Hispànica; José Manuel Buedo, llicenciat en Filosofia i Josep Escrig, 
graduat en Història. 

- Els segons premis per a Clara Murgui, graduada en Física; Andrea Iria 
Falcó, llicenciada en Economia; Rafael Moll, llicenciat en Ciències 
Polítiques i de l’Administració; Sergio Yagüe, graduat en Relacions 
Laborals i Recursos Humans; José Angel Cano, graduat en Filologia 
Catalana, Christian López, graduat en Filosofia i Andrea Sánchez, 
graduada en Filologia Clàssica. 

- El tercer premi va ser per a Fernando Molinero, graduat en Dret.  
 
Destaca que la Universitat de València ha sigut la que més premis ha rebut 
de totes les universitats espanyoles en les branques de Ciències i en Arts i 
Humanitats.  
 
Les estudiantes Amparo del Castillo i Lidia Delicado han rebut el vuitè 
premi Presen Sáez als treballs de fi de màster i de tesi doctoral, 
respectivament, per la seua perspectiva de gènere. 
 
Finalment, informa que a principis del mes de novembre, es lliuraren els 
premis literaris Ciutat d’Alzira, que compleixen enguany, la seua trentena 
edició i es lliurà el XXIV premi europeu de Divulgació Científica “Estudi 
General”, essent l’obra guanyadora “Les molècules de la vida”, del Sr. 
David González Jara. 
 
Dóna l’enhorabona a tots els premiats i premiades pels seus mèrits. 
 
En l’apartat de les defuncions, a banda de la mort de Laura Luelmo, Rafael 
Guardiola, cap del Servei d’Estudiants de la Universitat de València entre 
els anys 1987 i 2007, va faltar a principis del mes de desembre.  
 
Finalment, estén un record al nostre antic professor, víctima de la violència 
terrorista, Ernest Lluch, a qui enguany, homenatjàrem de nou, a la Facultat 
d’Economia i assistiren, entre d’altres, el degà, la consellera de Sanitat, el 
molt honorable president de la Generalitat i ella mateixa.  
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A continuació, agraeix el treball de tota la comunitat universitària perquè 
d’acord amb el rànquing Best Global Universities de la revista nord-
americana US News &World Report, la Universitat de València és la primera 
universitat valenciana, la cinquena d’Espanya i la 118 d’Europa. Per 
matèries, la institució destaca en Ciències Agrícoles (primera espanyola i 
vint-i-dosena millor d’Europa), en Física i Química (tercera a escala estatal i 
entre les 200 millors del món) i en Economia i Negocis (quarta d’Espanya). 
Resultats que hem obtingut en un context restrictiu. Enhorabona per 
aquesta tasca, que ens ha d’encoratjar per continuar millorant cada dia.  
 
La Universitat de València ha estat seleccionada en el marc del programa 
Erasmus Plus per formar l’aliança Bringing Europe Home junt a les 
universitats Johannes-Gutemberg de Magúncia (Alemanya), Bourgogne 
(França), la Universitat d’Opole (Polonia) i de Jyväskylä (Finlàndia) per 
potenciar la identitat europea, estimular l’excel·lència i contribuir a 
augmentar la competitivitat de les institucions europees d’ensenyament 
superior.  
 
Igualment informa que la setmana passada es va celebrar la I Jornada 
sobre Mentorització Internacional del RDD Harvard i les universitats sòcies. 
Invita a gaudir d’aquest important acord de col·laboració amb Harvard 
University. 
 
Comunica que hem signat el conveni CADU 2019 amb la resta 
d’universitats públiques valencianes, en virtut del qual acollirem 
competicions esportives universitàries d’àmbit estatal. 
 
El ple del Consell de la Generalitat Valenciana ha aprovat el decret de 
creació de l’Institut Interuniversitari López Piñero d’Estudis Històrics i 
Socials en els àmbits de la ciència, la tecnologia, la medicina i el medi 
ambient. Aquest institut, integrat per la nostra Universitat i les germanes 
universitats Jaume I de Castelló i Miguel Hernández d’Elx, té la seu principal 
al Palau de Cerveró. 
 
També indica que l’I2SysBio, centre mixt Universitat-CSIC coordinarà la 
xarxa de vigilància de Xylella Fastidiosa del programa iberoamericà CYTED. 
 
Igualment, indica que l’Institut de la Universitat, POLIBENESTAR, ha rebut 
4,2 milions d’euros del programa Horitzó 2020 de la Comissió Europea per 
dirigir el projecte europeu INADVANCE, que tindrà una durada de quatre 
anys i el Dr. Rubén Artero, del departament de Genètica ha rebut vora un 
milió d’euros de la Fundació La Caixa, per al seu projecte sobre distròfia 
miotònica.  
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D’altra banda, el 5 de desembre se celebraren les eleccions sindicals a la 
Universitat de València. Agraeix la comunitat universitària la participació 
ordenada en aquest procés electoral que elegeix delegacions sindicals i 
permet renovar els nostres òrgans estatutaris de treballadores i 
treballadors. Enhorabona a totes les persones electes que han obtingut 
representació. 
 
La setmana passada es van celebrar els 25 anys de les càtedres 
institucionals i d’empresa de la Universitat de València. Dóna les gràcies a 
totes les persones que treballen cada dia per impulsar aquesta via de 
col·laboració entre la Universitat i la societat, amb administracions 
públiques, empreses, cooperatives, entitats financeres i organitzacions 
civils. 
 
També informa que s’ha celebrat el 70 aniversari de la Declaració de Drets 
Universals. La Universitat ha acollit un congrés internacional pel nostre 
Instituto de Drets Humans, en el qual rebérem diferents autoritats, entre 
ells el president de la Generalitat Valenciana, en un acte que va reiterar el 
compromís amb eixos drets. 
 
Al Palau de la Música es va celebrar el Concert de Nadal de l’Orquestra 
Filharmònica de la universitat de València.  
 
D’altra banda, indica que el 16 de novembre es van suspendre les 
activitats universitàries en tots els campus, atenent una alerta roja de 
situació d’emergència, decretada per la Generalitat Valenciana, en un 
context de fortes pluges i inundació d’avingudes, de tancaments de túnels 
de la ciutat i de suspensió de la línia del tramvia que connecta els nostres 
campus, i que també va afectar a la universitat Politècnica. 
 
El 19 de novembre també suspenguérem les activitats al Campus 
d’Ontinyent i al Centre Internacional de Gandia, seguint indicacions dels 
governs locals i en el marc de l’alerta roja per preemergències 
meteorològiques en aquestes ciutats. Des d’aleshores, hem mantingut 
reunions amb deganats, ADRs i AGE per tal d’analitzar la situació i els 
procediments d’actuació seguits. Afortunadament no s’experimentaren 
danys a les persones ni de gravetat en les nostres instal·lacions.  
 
A continuació, informa que hem arribat a un principi d’acord amb la 
Conselleria de Justícia per coordinar la Unitat d’Igualtat de la Universitat i 
la xarxa d’Oficines d’Assistència a les Víctimes del Delicte, respecte de la 
protecció i el suport a les persones membres de la nostra comunitat 
universitària amb ordres de protecció per violència de gènere. 
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Aquest mateix mes la Universitat s’ha pronunciat, de nou, en la lluita 
contra aquest tipus de violència i aprofitem ara per remarcar el compromís 
en contra de qualsevol mena de violència. 
 
També s’han produït un conjunt de comunicats, tancament en una facultat 
i actes de protesta en diferents campus denunciant públicament el 
comportament d’un professor de la Universitat que van tenir una 
important repercussió mediàtica d’àmbit estatal. Informa del procediment 
seguit en aquest cas i assenyala dos moments diferenciats en el procés: 
 
Un primer moment que abasta l’informe de la degana de la Facultat que va 
atendre la queixa de les estudiantes (signada per 50 estudiants) i al 
professor, de manera diligent, atenent la confidencialitat. El 4 de juliol va 
traslladar a les estudiantes la resolució i elles estigueren d’acord amb la 
resposta. Se les va preguntar si volien continuar amb la denuncia i van 
contestar negativament, ja que n’estaven satisfetes.  
 
La rectora manifesta el seu reconeixement a la degana i el suport al seu 
treball que va ser impecable en el procediment seguit. Per tant, li dona les 
gràcies.  
 
El segon moment es produeix el 26 de novembre, en un acte de la 
Facultat, organitzat per la Unitat d’Igualtat, al que va acudir el professor i 
es va indicar per part de les estudiantes, el malestar produït per la seua 
presència en aquest acte. El 15 de desembre les alumnes van decidir fer 
una protesta i un tancament per aquest fet, la qual cosa es va posar en 
coneixement de la vicerectora d’Estudis i Política Lingüística, Isabel 
Vázquez; de la vicerectora d’Igualtat, Diversitat i Sostenibilitat, Elena 
Martínez García; dels Serveis Jurídics. Posteriorment es mantingueren 
reunions amb el gerent, la secretària general, les vicerectores implicades, 
la Unitat d’igualtat, el vicedegà i secretària de la Facultat de Filosofia i 
Ciències de l’Educació,  la Síndica de Greuges i les estudiantes. 
 
Després de les reunions mantingudes amb les estudiantes on diuen que se 
senten assetjades i en situació de desigualtat i demanen que les 
institucions atenguen les seues peticions, s’informa a la rectora i a la 
comunitat i es decideix que, davant aquestes accions, cal activar el 
protocol que tenim contra l’assetjament que dona dret a rebre un 
tractament respectuós i digne, a més a més, hi ha una llei orgànica.  
 
La rectora indica que hem de tenir en compte que els estudiants són el 
col·lectiu més vulnerable. Afegeix que en tot el procés s’ha garantit la 
seguretat i la confidencialitat de les persones, inclòs el professor i això 
s’ha procurat no sols davant la comunitat universitària, sinó també davant 
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la premsa. Ha de quedar clar que s’ha actuat respectant la situació de les 
estudiantes i la confidencialitat del professor.  
 
La diferència entre el primer i el segon moment és que en aquest darrer les 
estudiantes sí volien denunciar i per això, la vicerectora d’Igualtat, 
Diversitat i Sostenibilitat va traslladar la denúncia signada i enregistrada, 
per activar el protocol. Afegeix que dona suport a l’actuació de la 
vicerectora. 
 
En aquests moments s’ha activat l’assessoria confidencial i demana a la 
comunitat universitària i als membres del consell de govern respecte i 
confidencialitat perquè aquesta assessoria treballe i emeta el seu informe.  
 
En la darrera reunió de degans es van demanar directrius concretes per a 
saber com actuar en aquests casos. Anuncia que aquestes directrius 
s’elaboraran i es faran públiques des del Vicerectorat d’Igualtat, Diversitat 
i Sostenibilitat i la Secretaria General. 
 
Per últim, la rectora obre un torn d’intervencions.  
 
El president de la Junta de PAS llegeix l’escrit següent sobre el decret 
recentment publicat, respecte de la carrera professional de PAS i sol·licita 
l’enquadrament de tot el personal de la Universitat de València afectat pel 
decret: 
 
“Senyora Rectora i membres del Consell de Govern. Bon dia a tots i totes:  
 
Senyora Rectora una vegada més faig la meua intervenció per a demanar, 
aquesta vegada respecte a la Carrera Professional del personal interí de la 
nostra Universitat. El dia 10 de desembre es va publicar el Nou DECRET 
211/2018, de 23 de novembre del Consell, que inclou al personal interí 
tant funcionari com laboral, donant els mateixos drets a aquest personal 
com a qualsevol funcionari/a de carrera o laboral fixe. 
Com ja sabrà aquest reconeixement del nou Decret ha tardat massa, la 
qual cosa ha fet que nombroses sentències hagen reconegut a les seues 
treballadores, treballadors aquest reconeixement, donant-se també 
sentències a nivell d'Universitat. 
A la mesa negociadora després de reconéixer-se per sentència aquest 
dret, es va arribar a un Acord verbal per part de la Universitat de València 
on una vegada la Generalitat Valenciana reconeguera i publicara el nou 
Decret la Universitat reconeixeria automàticament i s'aplicaria 
immediatament al seu personal interí. 
Per tant li sol·licite que done l'ordre pertinent perquè s'inicie 
l'enquadrament o el reenquadrament a tot el personal de la Universitat de 
València  que li afecte el nou Decret de la Carrera Professional del PAS. 
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Gràcies i aprofite per a desitjar-los bones festes nadalenques.” 
 
A continuació, la secretària general indica que en el consell de govern del 2 
d’octubre es van aprovar dos convenis per a la seua posterior subscripció, 
amb la Generalitat Valenciana, a través de l’IFIC i de l’ICMOL que han estat 
modificats per part de la Generalitat en les clàusules 4 i 5 i s’ha incorporat 
un annex amb l’estructura organitzativa. 
 
A més a més, informa que des de la Secretaria General s’han actualitzat i 
publicat els reglaments de règim intern dels departaments i centres 
següents:  
. Departament de Metodologia de les Ciències del Comportament. 
. Departament de Personalitat, Avaluació i Tractaments Psicològics. 
. Departament de Psicobiologia 
. Departament de Psicologia Social. 
. Departament de Psicologia Bàsica. 
. Departament de Psicologia Evolutiva i de l’Educació. 
. Departament de Filologia Catalana. 
. Departament de Filologia Clàssica. 
. Departament de Filologia Espanyola.  
. Departament de Filologia Francesa i Italiana 
. Departament de Teoria dels Llenguatges i Ciències de la Comunicació. 
. Facultat de Fisioteràpia 
. Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació 
 
El coordinador de l’AGE, Joan Pelegí indica que és important que els 
protocols i directrius contra l’assetjament es posen a l’abast dels 
estudiants, ja que, sobretot, els estudiants i estudiantes de primer curs, 
no sabem com actuar.  
 
La rectora contesta al president de la Junta de PAS que està a favor de 
l’equiparació i es procedirà el més prompte possible. Pel que fa al protocol 
contra l’assetjament, és públic però aprofita per a dir-li a la vicerectora 
d’Igualtat, Diversitat i Sostenibilitat que seria convenient fer campanyes 
d’informació i formació en aquest camp. 
 
El degà de la Facultat de Fisioteràpia agraeix les paraules de la rectora 
dirigides a la degana de la Facultat de Filosofia i Ciències de l’Educació. Per 
altra banda, diu que en la reunió de degans volgué i vol deixar clar el 
recolçament dels degans a l’actuació de la degana.  
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Punt 3. Aprovació, si escau, de l’ampliació de l’oferta pública d’ocupació e 
places de PDI, corresponent a l’any 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 l’oferta pública d’ocupació de 2018 es va aprovar a la 
fi del 2017, però amb motiu de l’aprovació dels Pressupostos Generals de 
l’Estat en juliol de 2018 es pot fer una ampliació per incloure una taxa 
addicional del 5% de places de TU. Es va demanar autorització a la 
Secretaria d’Estat de Pressupostos i Despeses i el 30 de novembre va 
contestar autoritzant-lo. El 15% serà per a places del programa Ramon i 
Cajal. A l’oferta pública de 2018 s’han incorporat, per tant, deu places de 
TU, de les quals es destinaran vuit a la convocatòria de vacants adscrites a 
àrees de coneixement que presenten situacions greus en la seua plantilla i 
dues a la incorporació de personal investigador doctor que haja finalitzat el 
Programa Ramon i Cajal i que haja obtingut el certificat I3. 
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Per assentiment dels membres del consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 235/2018. “Aprovar l’acord, que s’adjunta com a 
annex, d’ampliació de l’oferta pública d’ocupació de l’any 
2018, aprovada per acord del consell de govern 275/2017 
de  19 de desembre, referent a places de personal docent i 
investigador.” Annex I. 

 
Punt 4. Aprovació, si escau, de la transformació de la plaça de professorat 
doctor núm. 6210, de l’àrea d’Antropologia Social en plaça d’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. Afegeix que el departament ha demanat que una plaça de 
professorat contractat doctor que ha quedat vacant, es transforme en 
plaça d’ajudant doctor com era en principi, i la Comissió de Professorat ho 
ha informat favorablement.  
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds. 
 
La proposta se sotmet a votació. La votació es fa a mà alçada i per 
unanimitat (43 vots a favor), es pren l’acord següent: 
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ACGUV 236/2018. “Aprovar la transformació de la plaça 
de professorat contractat doctor núm. 6210 de l’àrea de 
coneixement d’Antropologia Social en plaça d’ajudant 
doctor.” 

 
Punt 5. Concessió, si escau, de venia docendi a professorat de centre 
adscrit. 
 
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 tots els corresponents departaments han informat 
favorablement totes les sol·licituds.  
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds. 
 
Per assentiment dels membres del consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 237/2018. “Concedir venia docendi al professorat 
que tot seguit s’esmenta per a impartir docència en 
centres adscrits, durant el curs acadèmic 2018/2019: 
 

Professorat Centre adscrit Assignatures 
Hector Pastrana Esteban Florida Universitària . Estratègies de Màrqueting (grau 

ADE) 
. Màrqueting de serveis i sectorial 
(grau ADE) 
. Investigació de Mercats Aplicada 
(grau ADE) 
. Màrqueting Turístic (grau 
Turisme). 
. Anàlisi de la Conjuntura Turística 
(grau Turisme) 

Sandra Miralles Armenteros Florida Universitària . Fonaments de Direcció 
d’Empreses (grau ADE) 
. Conducta Estratègica (grau ADE). 
. Enterpreneurship i Creació 
d’Empreses (grau ADE). 
. La empresa i el seu entorn.  

Adela Melgarejo Uréndez Escuela Enfermeria Ntra. 
Sra. Sagrado Corazón 

. Fisiopatologia” 
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Punt 6. Autorització, si escau, del pagament, amb caràcter de bestreta, de 
les retribucions addicionals del professorat corresponents a l’any 2019 
(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.  
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Per assentiment dels membres del consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 238/2018. “Autoritzar la Gerència de la 
Universitat de València al pagament, en concepte de 
bestreta, amb caràcter mensual i a partir de gener de 
2019, de la quantia que figurarà com avant-proposta 
d’assignació individual en el marc de la convocatòria de 
les retribucions addicionals de l’any 2019, corresponents 
als articles 21, 22, 23 i 25 del Decret 174/2002. Aquest 
pagament s’entendrà com a bestreta de les quantitats 
finalment reconegudes pel Consell Social i, per tant serà 
susceptible de compensació en cas que aquestes no 
s’ajusten a les reconegudes provisionalment.” 

 
Punt 7. Aprovació, si escau, de la proposta de concessió de premis 
extraordinaris d’estudis de grau del curs acadèmic 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 i al resum que es 
presenta. Indica que s’han graduat més de sis mil estudiants i estudiantes 
en la Universitat de València i proposa la concessió de 142 premis 
extraordinaris. Totes les propostes dels Centres s’ajusten al reglament 
d’adjudicació de premis extraordinaris, llevat de la proposta del grau de 
Ciència i Tecnologia dels Aliments en la que la estudiant proposada te una 
nota mitjana inferior a la nota de 8, establerta en el nostre reglament. 
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Per assentiment dels membres del consell, es prenen els acords següents: 
 

ACGUV 239/2018. “Concedir premi extraordinari de 
grau, en les titulacions adscrites a l’Escola Tècnica 
Superior d’Enginyeria corresponents al curs acadèmic 
2017-2018, als titulats següents:  
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. Grau en Enginyeria Multimèdia: Pedro Cuenca Bandín.  
. Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació: 
Etell Estefanía Elera Rodríguez.  
. Grau en Enginyeria Informàtica: No hi ha propostes. 
. Grau en Enginyeria Química: No hi ha propostes. 
. Grau en Enginyeria Electrònica Industrial: No hi ha 
propostes. 
. Grau en Enginyeria Telemàtica: No hi ha propostes.” 

 
ACGUV 240/2018. “Concedir premi extraordinari de 
grau, en Ciències de l’Activitat Física i l’Esport 
corresponent al curs acadèmic 2017-2018, als titulats  i la 
titulada següents:  
. Héctor González Pons. 
. Esther García Domínguez. 
. Pablo Carpio Giménez. 
. Pablo Jiménez Jiménez.” 
 
ACGUV 241/2018. “Concedir premi extraordinari de 
grau, en les titulacions adscrites a la Facultat de Ciències 
Biològiques corresponent al curs acadèmic 2017-2018, als 
titulats  i les titulades següents:  
Grau en Ciències Ambientals: 
. Gemma Simón Mas 
. Adrián Vicente Ruiz Llobell 
Grau en Bioquímica i Ciències Biomèdiques: 
. Alejandro Cardona Monzonis. 
. Ana Isabel Moreno Manuel. 
Grau en Biologia: 
. David Ruiz García. 
. Marina Salcedo Albert. 
. Javier David Lluesma. 
Grau en Biotecnologia: 
. Moisés Giner Llorca.  
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. Ángela Vidal Verdú.” 
 
ACGUV 242/2018. “Concedir premi extraordinari de 
grau, en Matemàtiques corresponent al curs acadèmic 
2017-2018, als titulats següents:  
. Alexandre Muñoz Gutiérrez.  
. Jorge Luján Mora.” 

 
ACGUV 243/2018. “Concedir premi extraordinari de 
grau, en les titulacions adscrites a la Facultat de Ciències 
Socials corresponent al curs acadèmic 2017-2018, als 
titulats i les titulades següents:  
Grau en Relacions Laborals: 
. Antonio Tebar Alfaro. 
. Francisco Soler Gómez 
. Alexandre Ferrando Garrido 
. Antonio Esteban Cruz 
Grau en Sociologia: 
. Marc Cornado Cami 
. Jorge Velasco Mengod 
Grau en Treball Social: 
. Sandra Fernández Talón 
. Rosa María Motes Navarrete 
. Ana Belén Lázaro Lázaro 
. Silvia Roselló Ribes.” 

 
ACGUV 244/2018. “Concedir premi extraordinari de 
grau, en les titulacions adscrites a la Facultat de Dret 
corresponent al curs acadèmic 2017-2018, als titulats i les 
titulades següents:  
Grau en Dret: 
. Antonio Lidón de Miguel 
. César Fuster Llamazares 
. Claudia Alba Mora 
. Lidón Ibáñez Lizondo 
. Roberto Díaz Rodríguez 
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. Andrés Bolas Colvee 

. Clara Alberola Fernández 

. Everilda Gómez Ferriols 

. Carlos Verdera Busutil 

. Javier Garcés Urzainqui 

. Sofia Terol Chafer 

. Carlos Julia Rubio 

. Sandra Climent Aparisi 
Grau en Criminologia: 
. Alicia Marín Cortés 
. María Yáñez Monedero 
. Juan José Arbás Giménez 
Grau en Ciències Polítiques i de l’Administració Pública: 
. César Fuster Llamazares 
. Jorge Velasco Mengod 
. Marc Cornado Cami.” 
 
ACGUV 245/2018. “Concedir premi extraordinari de 
grau, en les titulacions adscrites a la Facultat d’Economia 
i l’extensió d’Ontinyent corresponent al curs acadèmic 
2017-2018, als titulats i les titulades següents:  
Grau en Administració i Direcció d’Empreses: 
. Antonio Lidón de Miguel 
. Everilda Gómez Ferriols 
. Roberto Díaz Rodríguez 
. Lidón Ibáñez Lizondo 
. Raquel Romero González 
. Claudia Alba Mora 
. Carlos Verdera Busutil 
. María Amparo García García 
Grau en Negocis Internacionals/ International Business: 
. Patricia Ripoll Martínez 
. Claudio Vidal Pedrós 
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. Belén Ribeiro Navarrete 
Grau en Economia: 
. Juan Llavador Peralt 
. Jordi Sanjuan Belda 
. Pau Fayos Montagud 
Grau en Turisme.” 
. Eva Ballester Jiménez 
. Elena Plaza Gouesnard 
Grau en Finances i Comptabilitat: 
. Francisco José Mateu Bermejo 
. César Fernández Valero”. 
 
ACGUV 246/2018. “Concedir premi extraordinari de 
grau, en les titulacions adscrites a la Facultat de Farmàcia 
corresponent al curs acadèmic 2017-2018, les titulades i al 
titulat següents:  
Grau en Farmàcia: 
. Mª Carmen Oliver Chiva 
. Juan Bautista Cortés Fenollar 
. Begonya García Javier 
Grau en Ciència i Tecnologia dels Aliments: 
. No hi ha propostes  
Grau en Nutrició Humana i Dietètica: 
. Celia García Gargallo 
. Mª Carmen Oliver Chiva 
. Alicia Medina Peris”. 

 
ACGUV 247/2018. “Concedir premi extraordinari de 
grau, en les titulacions adscrites a la Facultat de Filologia, 
Traducció i Comunicació corresponent al curs acadèmic 
2017-2018, les titulades i als titulats següents:  
Grau en Comunicació Audiovisual: 
. Iván Navarro Flores. 
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Grau en Periodisme: 
. Marta Balada González 
. Pablo Pla Lado 
Grau en Estudis Anglesos: 
. Anna Pomer Yuste 
. Raquel Martínez Sanchis 
. María José Santapau Civera 
Grau en Filologia Catalana: 
. Claudia Serra Gómez 
Grau en Filologia Clàssica: 
. Alba Botella García.  
Grau en Estudis Hispànics: 
. Pablo Albert Borrell 
. David Navarro Ciurana 
Grau en Llengües Modernes i les seues Literatures: 
. Mireia Vives Martínez 
Grau en Traducció i Mediació Interllingüística: 
. Cristina Ramírez Aroca. 
. Sara Llopis Mestre”. 

 
ACGUV 248/2018. “Concedir premi extraordinari de 
grau, en les titulacions adscrites a la Facultat de Filosofia i 
Ciències de l’Educació corresponent al curs acadèmic 
2017-2018, les titulades següents:  
Grau en Filosofia: 
. Andrea Montero Romero. 
Grau en Pedagogia: 
. Maria Giménez Caballero 
. Alba Lloret Pérez 
. Lidia Pérez Clausi 
Grau en Educació Social: 
. María Ivorra Álvarez 
. Alba Gemma Rodríguez Fayos 
. Mónica Berenguer Verdú.” 
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ACGUV 249/2018. “Concedir premi extraordinari de 
grau, en les titulacions adscrites a la Facultat de Física 
corresponent al curs acadèmic 2017-2018, als titulats i la 
titulada següents:  
Grau en Física: 
. Joan Bernabeu Gómez 
. Pablo Martínez Mirave 
Grau en Òptica i Optometria: 
. Sara Ferrer Altabas.” 
 
ACGUV 250/2018. “Concedir premi extraordinari de 
grau, en Fisioteràpia corresponent al curs acadèmic 2017-
2018, als titulats i la titulada següents:  
. David Baquedano Sánchez 
. Sergi Toran Barreres 
. María Benimeli López” 
 
ACGUV 251/2018. “Concedir premi extraordinari de 
grau, en les titulacions adscrites a la Facultat de Geografia 
i Història corresponent al curs acadèmic 2017-2018, als 
titulats i les titulades següents:  
Grau en Història: 
. Sergi Abenza Fabado 
. Vicent Tortosa Boscá 
. Alexandre Mateu Picó 
Grau en Història de l’Art: 
. Vicente Gabriel Pascual Montell 
. Esther Romero Saez 
Grau en Informació i Documentació: 
. No hi ha propostes. 
Grau en Geografia i Medi Ambient: 
. Helena Carmen Van Den Berg Sesma.” 
 
ACGUV 252/2018. “Concedir premi extraordinari de 
grau, en les titulacions adscrites a la Facultat d’Infermeria 
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i Podologia corresponent al curs acadèmic 2017-2018, als 
titulats i les titulades següents:  
Grau en Infermeria: 
. Carlos Tejedor Cabrera 
. Alejandro Estellés Salcedo 
. Mª Dolores Mora Garrido 
. Zara Catalán Ruiz 
. Jeison Santacruz Pérez 
Grau en Podologia: 
. Carla Moreno García” 
 
ACGUV 253/2018. “Concedir premi extraordinari de 
grau, en les titulacions adscrites a la Facultat Magisteri 
corresponent al curs acadèmic 2017-2018, a les titulades  i 
els titulats següents:  
Grau en Mestre d’Educació Primària: 
. Sara Zamarbide Forés 
. Yaiza Ros Sánchez 
. Irene Lacruz Pérez 
. Julia Ibáñez Lizondo 
. Paula Llopis Gómez 
. Elvira Puerta Sánchez 
. María García Peláez 
. Silvia Andrés Gonzáez 
. Vicente Monleón Oliva 
Grau en Mestre d’Educació Infantil: 
. Mónica Cajal López 
. Núria Pradas Soler 
. Vicent Devis Gimeno 
. Irene Javaloyes Blanco 
. Mariam Vidrier Zanon 
. Thais Giménez Songel” 
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ACGUV 254/2018. “Concedir premi extraordinari de 
grau, en les titulacions adscrites a la Facultat de Medicina 
i Odontologia corresponent al curs acadèmic 2017-2018, a 
les titulades i els titulats següents:  
Grau en Medicina: 
. Carmen Arveras Martínez 
. Marta Dafne Cabañero Navalón 
. Pascual Císcar Fernández 
. Mar Part López 
. Vicente Belloch Ripollés 
. Sonia Peñarrocha Oltra 
Grau en Odontologia: 
. Beatriz Sanz Font 
. Alba Mormeneo Bayo.” 
 
ACGUV 255/2018. “Concedir premi extraordinari de 
grau, en les titulacions adscrites a la Facultat de Psicologia 
corresponent al curs acadèmic 2017-2018, a les titulades i 
els titulats següents:  
Grau en Psicologia: 
. Xavier Duart Contreras 
. Lucía Beatriz Palmero Jara 
. Macarena González Portilla 
. Marta Femenía Parra 
. M. del Rosario Fernández Ginés 
. Francisco José Molins Correa 
. Lucas Serrano Pastor 
. Ana Ramón Vázquez 
Grau en Logopedia: 
. Natalia Jiménez Carvajal.” 
 
ACGUV 256/2018. “Concedir premi extraordinari de 
grau, en Química corresponent al curs acadèmic 2017-
2018, a la titulada i el titulat següents:  
. Adrián Laviós Gomis 
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. Mª Victoria García Giner.” 
 
ACGUV 257/2018. “Concedir premi extraordinari de 
grau, en Infermeria, adscrita a l’Escola d’Infermeria La 
Fe corresponent al curs acadèmic 2017-2018, a les  
titulades següents: 
. Débora Salido Benchalal 
.  Laura Almendros Tolosa” 
 
ACGUV 258/2018. “Concedir premi extraordinari de 
grau, en Administració i Dirección d’Empreses per a 
Emprenedors, adscrita al Centre Universitari EDEM 
corresponent al curs acadèmic 2017-2018, al titulat 
Alejandro Carrillo Ramírez.” 
 
ACGUV 259/2018. “Concedir premi extraordinari de 
grau, en les titulacions adscrites al Centre Florida 
Universitària, corresponent al curs acadèmic 2017-2018, a 
les titulades i els titulats següents: 
 
Grau en Mestre d’Educació Infantil: 
. Judith González Ferrando 
. Sonia Verdeguer Soro 
 
Grau en Mestre d’Educació Primària: 
. María Teresa Lemus i Arce 
. Helena Tineo Salvador 
Grau en Administració i Direcció d’Empreses: 
. Fernando Cabrera Carbonell 
Grau en Turisme: 
. Antonio Benavent Moral.” 
 
ACGUV 260/2018. “Concedir premi extraordinari de 
grau, en Infermeria, titulació adscrita a l’Escola 
Universitària d’Infermeria de Ntra. Sra. Del Sagrado 
Corazón, corresponent al curs acadèmic 2017-2018, a la 
titulada Paula Llorens Reina.” 
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Punt 8. Aprovació, si escau, de l’extinció de titulacions oficials de màster 
universitari. 

 
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. Proposa, per aplicació dels criteris d’OCA, l’extinció de cinc 
màsters universitaris que tenen informe favorable de la comissió d’Estudis 
de Postgrau. 

 
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 (41 vots a favor), es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 261/2018. “Vist l’informe d’extinció d’estudis 
oficials de màster de la Universitat de València, que 
s’adjunta com a annex, s’acorda aprovar l’extinció dels 
màsters universitaris següents: 
. Màster universitari en Dret Administratiu i de 
l’Administració Pública.  
. Màster universitari en Desenvolupament, Institucions i 
Integració Econòmica. 
. Màster universitari Euromediterrani en Neurociències i 
Biotecnologia. 
. Màster universitari en Fisioteràpia dels Processos 
d’Envelliment: Estratègies Sociosanitàries. 
. Màster universitari en Psicologia de l’Educació i 
Desenvolupament Humà en Contextos Multiculturals.” 
Annex II. 

 
Punt 9. Aprovació, si escau, del nou programa de doctorat en Economia 
aplicada i Mètodes Quantitatius per a la Gestió, 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. Afegeix que aquest Consell de Govern va aprovar l’inici 
d’expedient d’aquesta proposta de programa de doctorat i va nomenar la 
CEPE encarregada de l’elaboració del seu pla d’estudis. Aquest ha estat en 
exposició pública, s’han tingut en compte els informes preceptius i el 
Comitè de Direcció de l’Escola de Doctorat ha emès informe favorable. 
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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 (43 vots a favor), es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 262/2018. “Aprovar el nou programa de doctorat 
en Economia Aplicada i Mètodes Quantitatius per a la 
Gestió per la Universitat de València, que s’adjunta com a 
annex. ” Annex III. 

 
Punt 10. Aprovació, si escau, de convocatòria de premis extraordinaris de 
doctorat 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. Fa un breu resumen del reglament i indica que en aquest es 
contemplen 14 àrees, que el Consell de Govern va ampliar a 17 àrees i que 
sempre que hi haja deu tesis llegides per àrea, es pot proposar la 
concessió d’un premi extraordinari.  
 
També indica que el que se sotmet a l’aprovació d’aquest Consell de 
Govern no és la concessió dels premis extraordinaris de doctorat, sinó la 
convocatòria dels mateixos per al curs 2018/2019 i l’aprovació de les 
bases, els barems i el nombre de premis per a cada àrea, que són un total 
de 23 que corresponen a 256 tesis llegides. 
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
L’estudiant David Jiménez pregunta què passa si en un àrea no es 
llegeixen 10 tesis i proposa que s’arribe a un acord perquè dos Facultats 
oferisquen premis conjunts, ja que actualment és molt important tenir un 
premi extraordinari de doctorat.  
 
La vicerectora d’Estudis i Política Lingüística indica que el reglament recull 
que si no s’han llegit el nombre de tesis mínims exigides en una àrea, 
aquestes s’acumulen al curs següent i així fins assolir-ne la xifra mínima de 
deu. 
 
El professor Santiago Noguera, representant dels instituts universitaris 
afegeix que hi ha centres on les contribucions derivades de les tesis se 
signen per ordre alfabètic, per la qual cosa no considera adequat que el 
criteri per a valorar les publicacions siga el estar com a primer autor, i 
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comprova que hi ha diferents barems, per exemple, entre ciències 
bàsiques i ciències de la salut. 
 
La professora Pasquala García, de la Facultat de Física intervé en el mateix 
sentit. 
 
La vicerectora d’Estudis i Política Lingüística fa referència a l’annex III i IV 
de la documentació, en els quals es detalla el barem general i els específics 
de cada àrea, respectivament, i diu que aquests barems han estat 
treballats per cadascuna de les comissions d’àrea, que són les que han 
fixat els criteris específics i en les quals hi ha representats dels Centres. 
Diu que, efectivament, hi ha diferències, com ara, que algunes estebleixen 
un mínim de puntuació per a obtenir el premi extraordinari i altres no, 
perquè el sentir d’aquest Consell de Govern era que calia donar una certa 
autonomia a cada àrea. Opina que hi ha aspectes que són susceptibles de 
revisió, però demana que s’aprove aquesta convocatòria, perquè es l’inici 
d’un procés llarg i, si no l’aprovem ara, es pot retardar molt la concessió 
dels premis extraordinaris de doctorat. No obstant això, es compromet a 
sotmetre a la consideració de l’Escola de Doctorat el punt b) del barem 
específic de les àrees 1-11, aplicant a l’àrea de Física de l’excepcionalitat 
en relació amb les primeres autories que ja està contemplada per a altres 
àrees i demana al Consell de Govern l’aprovació de la proposta presentada 
amb aquesta consideració. 
 
Se sotmet a votació la proposta. La votació es fa a mà alçada i per 43 
vots a favor, cap en contra i 1 abstenció, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 263/2018. “Aprovar la convocatòria per la qual 
es convoquen premis extraordinaris de doctorat per al 
curs acadèmic 2018/2019, la resolució de la qual s’adjunta 
com a annex. ” Annex IV. 

 
Punt 11. Aprovació, si escau, de creació de la Comissió de Pràctiques 
Externes de la Universitat de València.  
 
La vicerectora d’Ocupació i Programes Formatius presenta l’assumpte i fa 
referència  a la documentació que hi ha en l’Aula Virtual de la Universitat 
de València. Afegeix que la proposta inclou la composició de la comissió 
que estarà vigent durant el curs 2018-2019. 
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
El coordinador de l’AGE, Joan Pelegí, planteja els seus dubtes respecte de 
la representació estudiantil que hi ha. 
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La vicerectora d’Ocupació i Programes Formatius li aclareix que hi ha un 
representant dels estudiants, elegit pels estudiants i la delegada de la 
rectora per a Estudiants i Estudiantes. 
 
El degà de la Facultat d’Infermeria i Podologia li semblava que la proposta 
era acceptable, però atenent a les particularitats i especificitats concretes 
de l’àrea de Ciències de la Salut, pregunta si no hauria d’haver algun 
representant d’aquesta àrea, ja que les institucions sanitàries tenen la 
seua particularitat. 
 
L’estudiant Sergi Vidal agraeix que es constituesca la comissió, però no 
està d’acord que hi haja tan sols un representant dels estudiants en 
aquesta comissió. Per tant, anuncia la seua abstenció. 
 
El coordinador de l’AGE dona suport a la intervenció de Sergi Vidal i 
manifesta el seu malestar, ja que la delegada de la rectora per a Estudiants 
i Estudiantes no és una representant estudiantil. 
 
La vicerectora d’Ocupació i Programes Formatius, pel que fa a la 
possibilitat d’ampliació d’un representat de l’àrea de Ciències de la Salut, 
indica que també es va plantejar el tema del pagament. 
 
El degà de la Facultat Magisteri planteja els seus dubtes, atesa la seua 
especificitat. 
 
El president de la Junta de PDI intervé des del punt de vista dels 
destinataris de les pràctiques i els problemes que poden sorgir respecte 
als locals on fer les pràctiques i el pagament.  
 
L’estudiant Sergi Vidal no entén perquè l’empresa Consum forma part de 
la Comissió i es pregunta què interessos pot tenir en això. 
 
El degà de la Facultat d’Infermeria i Podologia opina que el problema no és 
si hi ha persones internes o externes, els alumnes es pregunten perquè les 
pràctiques de l’àrea de Ciències de la Salut no són remunerables i la resta 
sí. Per tant, qüestiona la remuneració perquè pot plantejar discriminacions. 
 
La rectora indica que el que es planteja és complir amb un acord del 
Claustre, pres a petició dels estudiants, que demanaven la creació d’una 
comissió per a estudiar sobre les pràctiques externes, que són diferents en 
cada branca. Proposa la creació d’aquesta comissió perquè estudie totes 
aquestes qüestions i, després, ja es veurà si s’han de crear comissions 
específiques per àrees. 
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Se sotmet a votació la proposta. La votació es fa a mà alçada i, per 40 
vots a favor, 2 en contra i 1 abstenció, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 264/2018. “Aprovar, en compliment de l’acord 
del Claustre Universitari 11/2018, de 12 de juliol, la 
proposta per a la creació de la Comissió de Pràctiques 
Externes de la Universitat de València, que s’adjunta com 
a annex. ” Annex V. 

 
Punt 12. Aprovació, si escau, del projecte de pressupost de la Universitat 
de València per al 2019. 
 
El gerent presenta l’assumpte i fa referència a la documentació que hi ha 
en l’Aula Virtual de la Universitat de València. Aquest projecte compta 
amb l’informe favorable de les Comissions Econòmiques de la UV i del 
Consell Social.  
 
Indica que el pressupost ascendeix a 372,15 milions d’euros amb un 
augment del 5’95%. Els pressupostos Generals de l’Estat encara no s’han 
presentat i els de la Generalitat Valenciana estan en discussió. 
 
Pel que fa als ingressos, el capítol de taxes i altres ingressos té una 
reducció del 0’2%, conseqüència de la baixada de la recaptació de 
matrícules; el de transferències corrents es nodreix fonamentalment de les 
aportacions de la Generalitat (233,49 milions d’euros).  
 
Com a conseqüència del conveni de sanejament, al llarg del 2019, rebrem 
una compensació pel deute antic de 18,64 milions d’euros. 
 
Segons la procedència dels ingressos, el 20% corresponen a aportacions 
privades i el 75% a aportacions públiques i s’hauria d’afegir un 5% 
d’aportacions públiques per concurrència competitiva de les operacions de 
capital. 
 
Pel que fa a les despeses, augmenten 5’9%  (13’58 milions d’euros), com 
a conseqüència de la dedicació docent, taxa de reposició, i incorporació del 
tram de la carrera professional del personal d’administració i serveis, però 
no s’inclou cap estimació respecte de l’augment de les retribucions dels 
empleats públics ni es contempla cap partida per a finançar l’acció social, 
conseqüència de les disposicions que s’inclouen al projecte de la Llei de 
Pressupostos de la Generalitat per al 2019. Afegeix que, per a les 
retribucions del personal funcionari i laboral, no es preveu cap increment 
retributiu de partida, donat el caràcter de normativa bàsica estatal 
d’aquest precepte normatiu i, per tant, tampoc es contempla en el 
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projecte de pressupost de la UV. Qualsevol canvi al respecte haurà 
d’adequar-se a la normativa vigent i al finançament específic per part de la 
Generalitat Valenciana.  
 
Bàsicament, l’augment del capítol I correspon a les retribucions del 
personal treballador de la Universitat. La taxa de reposició es fixa en el 
100% i s’inclouen previsions suficients per a finançar les despeses 
generades. 
 
Les despeses de funcionament ordinari augmenten un 1’6% respecte de 
l’any anterior i disminueix la previsió de despeses de capítol III (Interessos 
financers). Respecte a les transferències correntes, són objecte de 
convocatòria pública.  
 
El capítol d’inversions augmenta un 16’14% i compren les previsions per 
atendre les obres en curs i les accions previstes en manteniment i noves 
infraestructures. Inclouen 31,91 milions per a investigació i 4,26 milions 
d’euros per a l’atenció de les despeses de personal que es deriven del 
desenvolupament dels títols propis. 
 
Les transferències de capital bàsicament comprenen el finançament de les 
despeses ocasionades per l’execució dels títols propis mitjançant la 
comanda de gestió per la Fundació Universitat-Empresa de València. 
 
Pel que fa a la Tresoreria, en el 2018, no hi ha hagut angoixa i es preveu 
que per al 2019 les aportacions de la Generalitat via confirming 
continuaran produint-se. 
 
Per primera vegada l’evolució temporal de la subvenció nominativa pura 
front als sous i salaris i les seues cotitzacions socials,	   supera el 100% 
(104%), és a dir, la subvenció nominativa de la Generalitat no cobreix el 
cost del capítol de personal de la Universitat. Per tant, davant el clar 
infrafinançament de la UV, necessitem un nou pla plurianual de 
finançament de les universitats públiques valencianes, ja que si no hi ha 
una millora dels indicadors de la Generalitat, ens podem trobar per al 2020 
i 2021, que ens farà falta més de 6,6 milions d’euros. 
 
Finalment, indica que pel que fa a la sostenibilitat financera, la regla de 
despesa establerta en la normativa europea no és d’aplicació per a la 
Universitat de València, sinó a la Generalitat i a la Comunitat Autònoma. 
No obstant això, altres normes d’aplicació, com la Llei Orgànica 
d’Universitats i el projecte de pressupostos de la Generalitat Valenciana, 
fan que la Universitat de València haja de mostrar informació al voltant de 
l’estabilitat pressupostària i de deute públic i comercial i aprovar un límit 
de despesa no financera en el Pressupost. 
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En aquest sentit, el nostre sostre de despesa per al 2019 és de 
499.376.049 euros i el nostre pressupost compleix el principi d’estabilitat 
pressupostària. No tenim previsió de cap operació d’endeutament i s’entèn 
que tenim sostenibilitat del deute comercial, ja que el període mitjà de 
pagament no supera els 30 dies. Per tant, podem dir que per al 2019, la 
Universitat de València té capacitat positiva de finançament.  
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
El representant de PAS, Francesc Marí indica que ha detectat uns errors en 
el document respecte del decret de la carrera professional. D’altra part, 
indica que no ha vist cap partida pressupostària destinada al personal 
interí. 
 
El president de la Junta de PDI indica que a la documentació no hi és tot el 
que ha dit respecte dels pagaments de la Generalitat i no entén perquè per 
al 2020 i 2021 es preveuen dificultats quan la Generalitat pagarà 18 
milions d’euros.  
 
El professor Jesús Olavarría pregunta si la Generalitat està complint amb el 
pagament del deute antic. A més a més, indica que referit als ingressos 
per serveis, hi ha una davallada en termes històrics i pregunta quina és la 
situació dels compromisos de la Universitat de València respecte al pla de 
pensions dels treballadors i de les treballadores.  
 
El coordinador de l’AGE pregunta per les partides destinades al SEDI i a 
l’AGE. 
 
La professora Silvia Rueda indica que, enguany, han començat a demanar-
se els sexennis per transferència i pregunta si s’ha tingut en compte 
aquesta possibilitat en els pressupostos, ja que això comportarà noves 
contractacions de professorat.  
 
El gerent contesta Francesc Marí que l’errada del document es corregirà. 
Respecte a la partida destinada a la carrera professional del personal interí, 
volem que el decret siga d’aplicació, però la realitat és que en aquest 
moment, no contempla als interins. 
Respecte a la intervenció del president de la Junta de PDI, pel que fa al 
punt 1.1 (presentació del pressupost) no hi és a la documentació, però 
s’inclourà. Indica que les subvencions de la Generalitat, suposen el 33% i 
això ha de canviar. 
 
Respon al professor Jesús Olavarría que la Generalitat ha atès el 
compromís en el primer i el segon any. Respecte als compromisos del pla 
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de pensions i ajuda social, el pressupost de la Generalitat ho prohibeix i 
mentre no s’alçe aquesta prohibició, no es poden fer aportacions.  
 
Al coordinador de l’AGE li contesta que en el programa 9.1 apareixen unes 
partides destinades als estudiants que inclouen el SEDI i l’AGE. 
 
Respecte als sexennis per transferència, la situació no està molt clara i, de 
moment, es continua amb el mateix comportament que fins ara. El 
vicerector d’Ordenació Acadèmica i Professorat afegeix que la informació 
és escassa, però espera que es vaja aclarint. Pel que fa a les places 
d’ajudants(27), s’ha fet una revisió degut a l’increment de les necessitats. 
Opina que cal una regulació del procés, ja que en algunes àrees es 
produeixen problemes.  
 
La rectora indica que a la reunió de la CRUE també es va demanar 
informació respecte al sexenni per transferència. 
 
El president de la Junta de PDI sol·licita que es complete la informació 
disponible.  
 
Se sotmet a votació la proposta. La votació es fa a mà alada i per 39 vots 
a favor, cap en contra i 3 abstencions, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 265/2018. “Aprovar el projecte de pressupost de 
la Universitat de València per al 2019, que s’adjunta com 
a annex.” Annex VI. 

 
Punt 13. Aprovació, si escau, del projecte de reglament d’execució 
pressupostària per al 2019. 
 
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 hi ha una errada 
en la documentació, referida a l’art. 23 que no s’havia inclòs. Afegeix que 
aquest reglament és un text que ja està consolidat i presenta les 
modificacions, proposades pels serveis que els gestionen que estan 
remarcades a la documentació. 
 
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 39 
vots a favor, cap en contra i 2 abstencions, es  pren l’acord següent: 
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ACGUV 266/2018. “Aprovar el projecte de reglament 
d’execució pressupostària de la Universitat de València 
per al 2019, que s’adjunta com a annex.” Annex VII. 

 
A continuació la rectora proposa passar a tractar el punt 15 de l’ordre del 
dia, abans del 14.  
 
Punt 15. Aprovació, si escau, de contractes de llicències de drets 
d’explotació de patents.  
 
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. Salvats els errors detectats pel professor Olavarría, la vicerectora 
presenta un contracte de cotitularitat al 50%, el mateix percentatge de 
regalies que hi havia amb una xicoteta modificació de 1.500 euros. 
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Per assentiment dels membres del consell, es prenen els acords següents.  

ACGUV 267/2018.  
“1. Declarar en compliment de l’art. 55.1 de la Llei 2/2011 
de 4 de març, d’Economia Sostenible, que els drets 
d’explotació de les patents “Dispositivo para exo-
protetización de extremidades y otras aplicaciones 
percutáneas” i “Dispositivo de Fijación Intramedular”, que 
es va sol·licitar a l’Oficina Española de Patentes y Marcas, 
de les quals és cotitular la Universitat de València en el 
primer cas en un 2’5%, i en el segon cas en un 2´25%, no 
són necessaris per a la defensa o millor protecció de 
l’interès públic. 
 
2. Aprovar la llicència d’explotació de les patents, 
esmentades en el punt anterior, d’acord amb el contracte 
que s’adjunta com a annex.” Annex VIII. 
 
ACGUV 268/2018.  
“1. Declarar en compliment de l’art. 55.1 de la Llei 2/2011 
de 4 de març, d’Economia Sostenible, que els drets 
d’explotació de la patent “Procedimiento para la 
depuración de gases que contienen compuestos orgánicos 
volátiles”, que es va sol·licitar a l’Oficina Española de 
Patentes y Marcas, de les quals és cotitular la Universitat 
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de València en un 50%, no són necessaris per a la defensa 
o millor protecció de l’interès públic. 
 
2. Aprovar la llicència d’explotació de la patent, 
esmentada en el punt anterior, d’acord amb el contracte 
que s’adjunta com a annex.” Annex IX. 
 

Sent les 11,42 h, s’interromp la sessió per a realitzar un minut de silenci a 
les portes de l’edifici.  
 
Sent les 12’00 hores, continua la sessió.  
 
Punt 14. Autorització, si escau, per a la signatura de convenis de 
col·laboració.  
 
La vicerectora d’Ocupació i Programes Formatius, el vicerector de Cultura i 
Esport, el vicerector d’Internacionalització i Comunicació, la vicerectora 
d’Innovació i Transferència, el vicerector d’Investigació i la vicerectora 
d’Estudis i Política Lingüística presenten els 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.  
 
El representant del PAS, Carlos Javier López Benedi, posa en valor i agraeix 
al vicerector d’Internacionalització i Cooperació la tasca realitzada en el 
conveni amb la Asociación Comité Español de la UNRWA (Agencia de 
Naciones Unidas para los refugiados de Palestina). 
 
Per assentiment dels membres del consell, es prenen els acords següents: 
 

ACGUV 269/2018. “Aprovar, per a la seua subscripció, el 
conveni específic de col·laboració entre la Fundació 
Universitat Empresa (ADEIT) i la Universitat de València. 
Estudi General,  per a la posada en marxa del programa 
internacional de motivació empresarial (PIME3) de la 
Universitat de València i de la càtedra de Cultura 
Empresarial, el text del qual s’adjunta com a annex.” 
Annex X. 
 
ACGUV 270/2018. “Aprovar, per a la seua subscripció, 
l’acord marc de col·laboració interinstitucional entre el 
Colegio Alemán de València i la Universitat de València. 
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Estudi General, el text del qual s’adjunta com a annex.” 
Annex XI. 
 
ACGUV 271/2018. “Aprovar, per a la seua subscripció, el 
conveni específic de col·laboració entre la Universitat 
d’Alacant i la Universitat de València. Estudi General, per 
a la coedició de la revista Espill, el text del qual s’adjunta 
com a annex.” Annex XII. 
 
ACGUV 272/2018. “Aprovar, per a la seua subscripció, el 
conveni de cooperació entre la Universitat Estatal de 
Bulacan (Filipinas) i la Universitat de València. Estudi 
General, el text del qual s’adjunta com a annex.” Annex 
XIII. 
 
ACGUV 273/2018. “Aprovar, per a la seua subscripció, el 
conveni de cooperació entre la JSC Center for 
International Programs (Kazajistan) i la Universitat de 
València. Estudi General, el text del qual s’adjunta com a 
annex.” Annex XIV. 
 
ACGUV 274/2018. “Aprovar, per a la seua subscripció, el 
conveni de cooperació entre la Perm State Agro-
Tchnological University (Rusia) la Universitat de València. 
Estudi General, el text del qual s’adjunta com a annex.” 
Annex XV. 
 
ACGUV 275/2018. “Aprovar, per a la seua subscripció, el 
memoràndum d’entesa entre la Universidade Federal do 
Rio de Janeiro (Brasil) la Universitat de València. Estudi 
General, el text del qual s’adjunta com a annex.” Annex 
XVI. 
 
ACGUV 276/2018. “Aprovar, per a la seua subscripció, el 
conveni marc de col·laboració entre la Asociación Comité 
Español de la UNRWA (Agencia de Naciones Unidas para 
los refugiados de Palestina) i la Universitat de València. 
Estudi General, el text del qual s’adjunta com a annex.” 
Annex XVII. 
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ACGUV 277/2018. “Aprovar, per a la seua subscripció, el 
conveni de col·laboració entre la Fundación Santa María i 
la Universitat de València. Estudi General, per a la 
creació de la Cátedra de Estudios de Cómic. Fundació SM-
UVEG, el text del qual s’adjunta com a annex.” Annex 
XVIII. 
 
ACGUV 278/2018. “Aprovar, per a la seua subscripció, el 
conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Cullera i 
la Universitat de València. Estudi General, per a la 
creació de la Càtedra Ciutat de Cullera, el text del qual 
s’adjunta com a annex.” Annex XIX. 
 
ACGUV 279/2018. “Aprovar, per a la seua subscripció, el 
conveni de col·laboració entre la Universidad de Guelph i 
la Universitat de València. Estudi General, pel que 
s’estableix un marc per a la creació i funcionament d’una 
unitat d’investigació conjunta “Universitat de València-
Universitat de Guelph, unitat mixta d’investigació en 
relació intercultural,  el text del qual s’adjunta com a 
annex.” Annex XX. 
 
ACGUV 280/2018. “Aprovar, per a la seua subscripció, el 
conveni de col·laboració entre el Consorcio Centro de 
Investigación Biomédica en Red, M.P. i la Universitat de 
València. Estudi General, el text del qual s’adjunta com a 
annex.” Annex XXI. 
 
ACGUV 281/2018. “Aprovar, per a la seua subscripció, el 
conveni de col·laboració entre la Fundació INCLIVA 
(Fundació per a la Investigació de l’Hospital Clínic de la 
Comunitat Valenciana), la Fundació Igenomix (Fundació 
Genètica per la Vida) i la Universitat de València. Estudi 
General,  per a la regulació de l’institut d’investigació 
sanitària INCLIVA, el text del qual s’adjunta com a 
annex.” Annex XXII. 
 
ACGUV 282/2018. “Aprovar, per a la seua subscripció, el 
conveni específic de col·laboració entre el Col·legi Oficial 
de Psicologia de la Comunitat Valenciana i la Universitat 
de València. Estudi General,  per a la promoció de la 
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investigació i l’avanç científic en l’àmbit de la psicologia, 
el text del qual s’adjunta com a annex.” Annex XXIII. 
ACGUV 283/2018. “Aprovar, per a la seua subscripció, el 
conveni marc de col·laboració entre la Federacio 
Valenciana de Municipis i Províncies i la Universitat de 
València. Estudi General, el text del qual s’adjunta com a 
annex.” Annex XXIV. 

 
Punt 16. 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. Es tracta d’un immune-reactiu per a la detecció de l’herbicida 
dicamba. 
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Per assentiment dels membres del consell, es pren l’acord següent: 

 
ACGUV 284/2018.  
“1. Declarar en compliment de l’art. 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 y 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. 
 
2. Aprovar la llicència d’explotació del material, 
esmentada en el punt antrior, d’acord amb el contracte 
que s’adjunta com a annex.” Annex XXV. 

 
Punt 17. Aprovació, si escau, de petició d’autorització d’endeutament a la 
Generalitat Valenciana, per a l’acceptació de préstecs de l’Agència Estatal 
d’Investigació de la convocatòria 2018, d’ajudes per a l’adquisició 
d’equipament científic.  
 
El gerent presenta l’assumpte i fa referència a la documentació que hi ha 
en l’Aula Virtual de la Universitat de València.  
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S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Per assentiment dels membres del consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 285/2018. “Proposar al Consell Social,  l’elevació 
a la Generalitat Valenciana de la petició d’autorització 
d’endeutament a la Universitat de València per un import 
d’1.339.858,63 euros amb l’Agència Nacional 
d’Investigació, depenent del Ministeri de Ciència, 
Innovació i Universitats per al finançament a 10 anys i 
amb un tipus d’interès del 0% del 50% de l’import de 
2.679.717,26 euros d’adquisició d’equipament científico-
tècnic, amb proposta de resolució definitiva favorable a la 
Universitat de València per a ser cofinançats pel FEDER, 
en la convocatòria de 2018 de l’Agència Nacional 
d’Investigació, en el marc del Pla Estatal d’Investigació 
Científica i Tècnica i d’Innovació 2017-2020, d’acord amb 
la proposta que s’adjunta com a annex.” Annex XXVI. 

 
Punt 18. Aprovació, si escau, d’autorització de contractes de 
manteniment integral i subministrament d’energia elèctrica, a l’empara de 
l’art. 324 de la Llei de Contractes del Sector Públic. 
El gerent presenta l’assumpte i fa referència a la documentació que hi ha 
en l’Aula Virtual de la Universitat de València.  Demana l’autorització del 
Consell de Govern per a subscriure tres contractes.  
 
S’obre un torn d’intervenció. 
 
El professor Jesús Olavarría pregunta a quins serveis es refereix el segon 
contracte de serveis de la informació. 
 
El vicerector d’Economia i Infraestructures indica que aquests contractes 
no són nous. Són els mateixos que teníem des de fa anys, però per la 
quantia que suposa s’ha de seguir aquest procediment, en compliment de 
la llei de Contractes del Sector Públic.  
 
El professor Jesús Olavarría demana votació separada, ja que no està 
d’acord amb l’externalització d’aquest tipus de contractes d’informació 
d’accessos.  
 
El president de la Junta de PDI indica que també està en contra de 
l’externalització de serveis. Hi ha contractes en els que l’hora es paga a 9 
euros i no li sembla bé que s’estalvie en contra dels ingressos dels 
treballadors. 
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La rectora afegeix que cal tenir en compte que tenim una taxa de 
reposició, però la voluntat és no externalitzar serveis.  
 
Se sotmeten a votació el primer i el tercer contracte. La votació és fa a 
mà alçada i per unanimitat (38 vots a favor), s’aproven.  
 
A continuació se sotmet a votació el segon contracte. La votació es fa a 
mà alçada i per 33 vots a favor, 1 en contra i 4 abstencions, s’aprova.  
 
Per tant, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 286/2018. “Autoritzar la celebració dels 
contractes de manteniment integral, d’informació 
d’accessos i subministrament d’energia que es detallen a 
continuació, al superar el valor estimat de dotze milionns 
d’euros, d’acord amb el que estableix l’art. 324.1.a) de la 
Llei de Contractes del Sector Públic: 
1. Contracte de manteniment i conservació integral de 
diversos centres de la Universitat de València. Valor 
estimat del contracte: 28,673.604,62 euros dels quals: 
 

 

LOT 

Per vigència del 
contracte (2 
anys inicial + 2 
anys 
pròrrogues) 

Per possibles 
modificacions 
(20%) 

Per obres de 
manteniment 

1r i 2n any 

Valor estimat 
del contracte 

Lot 1-Blasco 
Ibañez 

4.101.840,72€ 820.368,14€ 1,302.538,95€ 6.224.747,81€ 

Lot 2 -Burjassot 2.891.177,12€ 578.235,42€   918.092,89€ 4.387.505,43€ 

Lot 3 -Paterna 2.806.113,06€ 561.222,61€   891.080,81€ 4.258.416,48€ 

Lot 4 -Tarongers 3.192.926,38€ 638.585,28€ 1.013.913,33€ 4.845.424,99€ 

Lot 5 - Serveis 3.450.436,62€ 690.087,32€ 1.095.685,67€ 5.236.209,61€ 

SUMA    28.673.604,62€ 

   

2. Contracte de serveis d’informació d’accessos en 
diverses dependències de la Universitat de València. Valor 
estimat del contracte: 16.544.713, 72 euros (Import 
estimat a falta de tancament total de necessitats) dels 
quals: 
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LOT 

Per vigència del 
contracte (2 anys inicial 
+ 3 anys pròrrogues) 

Per possibles 
modificacions (20%) 

Valor estimat del  

contracte 

Lot 1-Blasco 
Ibañez 

3.455.541.00€ 691.108,20€ 4.146.649,20€ 

Lot 2 -Burjassot 3.569.884,87€ 713.976,97€ 4.283.861,85€ 

Lot 3 - Tarongers 3.567.560,81€ 713.512,16€ 4.281.072,97€ 

Lot 4 – Diseminats 3.194.274,75€ 638.854,95€ 3.833.129,70€ 

   SUMA   16.544.713,72€ 

 
3. Contracte de subministrament d’energia elèctrica de la 
Universitat de València. Valor estimat del contracte: 
19.105.107,20 euros (Import estimat a falta del tancament 
total de les necessitats) dels quals: 

 
 

LOT 

Per vigència  

del contracte (1 
any ) 

Per possibles 
modificacions 
(20%) 

Pròrroga (1 any) Valor estimat  

del contracte 

Lot 1-Alta Tensió 7.430.503,40€ 1.486.100,68€ 8.916.604,08€ 17.833.208,16€ 

Lot 2 -Baixa 
Tensió 

   529.957,94€    105.991,58€   635.949,52€  1,271.899,04€ 

   SUMA    19.105.107,20€ 

 
Punt 19. Torn obert de paraules. 
 
La directora del departament d’Infermeria, Isabel Trapero, indica que en 
l’aplicació de l’OCA, els centres no poden gravar algunes opcions sobre 
l’idioma dels grups.  
 
El coordinador de l’AGE, Joan Pelegí, indica que van demanar al Consell de 
Govern i al Claustre que es retirara el nomenament de doctor honoris 
causa a favor de Joan Roig, aprovat en la sessió del 2 d’octubre,  i afegeix 
que el procediment emprat no li sembla democràtic.  
 
La directora del departament d’Informàtica, Silvia Rueda, planteja el tema 
dels professors convidats, ja que encara que hi ha normativa no saben a 
qui recórrer, sobretot pel que fa a responsabilitats i assegurances. 
 
El professor Jesús Olavarría s’adhereix completament a aquesta darrera 
intervenció. Opina que és aconsellable que des dels departaments es 
controle aquest assumpte.  
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 A continuació li demana al gerent especial atenció sobre el tema de 
contractació dels viatges i que les agències s’adapten a les diferents 
peculiaritats que tenim. Demana que s’estudien els convenis amb les 
agències de viatges. 
 
Finalment, planteja a la Gerència i als Vicerectorats, que, com a 
conseqüència de l’aplicació de la normativa respecte dels contractes 
menors, s’ha produït un augment de la burocràcia en lloc de facilitar el 
treball i s’hauria de revisar. 
 
El president de la Junta de PDI informa que ja no continuarà essent 
president de la Junta de PDI i per tant, s’acomiada dels membres del 
Consell de Govern. Demana disculpes per la seua insistència, en algunes 
intervencions i manifesta el seu agraïment per l’experiència i aprenentatge 
que ha adquirit i també per les relacions personals que ha tingut.  
 
El degà de la Facultat d’Infermeria i Podologia pregunta per la situació del 
recurs sobre les institucions sanitàries.  
 
El degà de la Facultat de Magisteri explica que fa unes setmanes es va 
inaugurar un congrés d’educació infantil a la Univ. Politècnica de València i 
agraeix al seu rector les instal·lacions on es va celebrar, però sent pena 
perquè en aquesta Universitat no hi hagen facilitats per a portar a dinar a  
alguna persona important ni un lloc per inaugurar un congrés amb més de 
cent persones. Fa palès les deficiències poc desitjables que tenim en 
aquesta Universitat.  
 
El vicerector d’Ordenació Acadèmica i Professorat indica, pel que fa a 
l’aplicació de l’OCA, que el subgrup és monolingüe, encara que el grup siga 
plurilingüe. El problema està en els grups de pràctiques, ja que un subgrup 
no pot tenir dos idiomes i no es poden saber quants crèdits es fan en un 
idioma o en altre. Afegeix que s’està treballant perquè es puga incloure en 
l’aplicació de l’OCA l’opció de grups amb tres llengües de docència. 
 
Respecte del tema dels professors convidats, s’estudiarà per veure si es 
pot millorar.  
 
La secretària general contesta Joan Pelegí, que es va donar resposta, per 
escrit, dient que la llei de procediment administratiu no preveu la 
revocació d’actes favorables.  
 
El gerent pren nota de la intervenció del professor Jesús Olavarría i de la 
seua petició de revisió dels convenis amb les agències de viatges. 
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La vicerectora d’Estudis i Política Lingüística contesta al degà de la 
Facultat d’Infermeria i Podologia, pel que fa al recurs de casació, que s’ha 
presentat a la Conselleria de Sanitat i a la Conselleria d’Educació i quan es 
presentà es paralitzà el procés. Indica que ha mantingut una reunió amb la 
Secretaria de la Conselleria de Sanitat on li van comunicar que en el nou 
conveni que se signe es comptarà amb la Universitat de València.  
 
El vicerector d’Estratègia afegeix que l’han informat que s’acaba de signar. 
 
El vicerector d’Internacionalització i Comunicació anuncia que s’està 
treballant en un protocol per al professorat convidat.  
 
La rectora, pel que fa al tema dels viatges, indica que s’estudiarà, atesa la 
dificultat del procediment, ja que cal tenir una resposta ràpida i comuna.  
 
Respecte a la intervenció del degà de la Facultat de Magisteri, sobre la 
falta d’inversió, la rectora diu que el vicerector d’Economia i 
Infraestructures està estudiant el tema de les infraestructures i es 
procurarà atendre les necessitats que hi haja. 
 
Al president de la Junta de PDI li comenta que ha tingut l’oportunitat de 
tractar amb ell durant molts anys i sempre ha tingut el seu suport i 
comprensió. Li  agraeix tot el treball que ha fet, aquests anys, en 
situacions molt complicades i el seu tarannà conciliador i treballador. 
Afegeix que és una persona lleial i confiable.  
 
Finalment, la rectora desitja a tothom bon Nadal, molta salut i un descans 
reparador i que, per al gener, les circumstàncies siguen més positives per a 
les universitats públiques i, en particular, per a la Universitat de València.  
 
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,  
 
 
 
 
Maria Vicenta Mestre Escrivá 
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Dil igència.-  Per fer constar que l’acord 246/2018 es corregeix per tal d’afegir 
a la graduada Dª Alicia Medina Peris, premi extraordinari de grau en Farmàcia 
d’acord amb la resolució del Rectorat de 20 de febrer de 2019 que s’adjunta 
com a annex, juntament amb l’informe de la Facultat de Farmàcia.  
   

València, 4 de març de 2019 
 
 
 

Signat: María Elena Olmos Ortega 
Secretària General 

 
Dil igència.-  Per fer constar que l’acord 247/2018 es corregeix per tal d’afegir 
a la graduada Dª Maria Ferrando San Antonio, premi extraordinari de grau en 
Traducció i Mediació Interlingüística d’acord amb la resolució del Rectorat d’1 de 
març de 2019 que s’adjunta com a annex, juntament amb l’informe de la Facultat 
de Filologia, Traducció i Comunicació.  
   

València, 4 de març de 2019 
 
 
 

Signat: María Elena Olmos Ortega 
Secretària General 

 


