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CONSELL DE GOVERN 
 
A la ciutat de València, el dia 18 de febrer de 2019, a les 9’10 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 
 
Vicerectora d’Igualtat, Diversitat i 
Sostenibilitat: Elena Martínez 
García 
 
Vicerectora d’Ocupació i 
Programes Formatius: Mª Adela 
Valero Aleixandre 
 

Delegada de la rectora per a 
estudiantes i estudiants: 
Mercedes Elizalde Monteagudo 
 
Gerent: 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 
 
Degna Fac. Química: Adela Mauri 
Aucejo 
 
Degà Fac. Farmàcia:Juan Carlos 
Moltó Cortés 
 
Directora ETS Enginyeria: Paula 
Marzal Doménech 
 
Degà Fac. Dret: Francisco Javier 
Palao Gil 
 
Degà Fac.  Economia: José Manuel 
Pastor Monsalves. 
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Vicedegana Fac. Ciències Socials: 
Celia Fernández Prats 
 
Representant departaments: 
Isabel Trapero Gimeno 
 
Representant departaments: Silvia 
Rueda Pascual 
 
Representant Instituts 
universitaris: Santiago Noguera 
Puchol 
 
PDI Fac. Medicina i Odontologia: 
José Manuel Almerich Silla 
 
PDI Fac. C. Socials: María José 
Aradilla Marqués 
 
PDI Fac. Fisioteràpia: José Casaña 
Granell 
 
PDI Fac. Economia: Salvador 
Castro Mafé 
 
PDI Fac. Física: Pascuala García 
Martínez 
 
PDI Fac. C. Biològiques: María José 
Lorente Carchano 
 
PDI Fac. Filologia, Traducció i 
Comunicació: Sergio Maruenda 
Bataller 
 
PDI Fac. C. Matemàtiques: Juan 
Luis Monterde García-Pozuelo 
 
PDI Fac. Dret: Jesús Olavarría 
Iglesia 
 
PDI Fac. Magisteri: Miquel Ángel 
Oltra Albiach 
 

PDI Fac. Dret: Jacinto Pablo 
Quinzá Redondo 
 
Personal investigador en formació: 
Raquel Borges Blázquez 
 
Estudiant Fac. Dret: Julio Saiz 
Lahiguera 
 
PAS Fac. Medicina i Odontologia: 
Francisco Rafael Marí Grafiá 
 
PAS Servei Informàtica: Gabriel 
Aparicio i Pla.  
 
PAS Servei Informàtica: Fuensanta 
Doménech Roda 
 
PAS Fac. Medicina i Odontologia: 
Mª Vicenta Alandi Palanca 
 
Representant Consell Social: 
Leonor Saiz Amorós 
 
Representant Consell Social: 
Lourdes Soriano Cabanes 
 
(sense vot): 
 
Degà Fac. Ciències de l’Activitat 
Física i Esport: Salvador Llana  
Belloch 
 
Degà Fac. Fisioteràpia: Antonio 
Alberola Aguilar 
 
Degà Fac. Magisteri: Óscar 
Barberá Marco 
 
Degà Fac. Física: Jorge Vidal 
Perona 
 
Degà Fac. Ciències Matemàtiques: 
Juan Luis Monterde García-
Pozuelo  
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President Junta PDI: Julian Sanz 
Hoya 

 
President Junta PAS:  Pedro 
Cabrera Juan 

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

 
per a tractar els punts del següent 
 

ORDRE DEL DIA: 
 
1. Aprovació, si escau, de lʼacta del Consell de Govern de 18 de desembre de 
2018. 
2. Informe de la rectora.  
3. Aprovació, si escau, de la modificació del pla dʼestudis conduent al títol de 
graduat/da en Filosofia per la Universitat de València. 
4 Aprovació, si escau, de la proposta de nou programa de doble grau en Ciències 
Polítiques i de lʼAdministració Pública per la Universitat de València i Ciència de 
lʼAdministració per la Universitat RANEPA (Russian Presidential Academy of 
National Economy and Public Administration). 
5. Aprovació, si escau, de la proposta de nou programa de doble grau en 
Administració i Direcció dʼEmpreses per la Universitat de València i Bachelor of 
Arts in the course of studies of Economics at Jade university of Applied Sciences, 
Wilhemshaven. 
6. Aprovació, si escau, de la modificació del pla dʼestudis conduent al títol de 
màster universitari en Gestió de Negocis Internacionals (iMBA), per la Universitat 
de València.  
7. Aprovació, si escau, de la proposta de concessió de premis extraordinaris 
dʼestudis de màster del curs acadèmic 2018-2019.  
8. Aprovació, si escau, de la proposta de places dʼaccés a les titulacions oficials 
de grau i de màster per al curs 2019/2020. 
9. Aprovació, si escau, la proposta de calendari acadèmic de la Universitat de 
València, per al curs 2019/2020. 
10. Aprovació, si escau, de les propostes de títols propis per al curs acadèmic 
2019/2020. 
11. Concessió, si escau, de comissions de serveis sol·licitades.  
12. Aprovació, si escau, de la RLT de PDI de la Universitat de València. 
13. Aprovació, si escau, de canvi dʼadscripció de centre 
14. Modificació, si escau, dels Criteris per a lʼelaboració de lʼoferta dels 
ensenyaments oficials de grau i de màster per al curs acadèmic 2019/2020. 
Apartat 2.1.d) Docència en línia. 
15. Aprovació, si escau, de lʼoferta de curs acadèmic dʼestudis de grau i de 
màster 2019/2020. 
16. Aprovació, si escau, de la convocatòria del complement autònomic 
corresponent a lʼany 2019 (retribucions addicionals del professorat). 
17. Informe sobre la modificació de la composició i acords del Reglament de 
Mesa Negociadora de la UV, per adequar-lo al resultat de les eleccions sindicals 
de 4 de desembre de 2018. 
18. Convocatòria dʼeleccions per a la renovació de lʼestudiant claustral.  
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19. Modificació, si escau, del calendari general de la Universitat de València per a 
lʼany 2019. 
20. Aprovació, si escau, de lʼaddenda al calendari general de la Universitat de 
València per a lʼany 2019. 
21. Aprovació, si escau, de proposta de modificació de RLT 1/2019 de PAS. 
22. Aprovació, si escau, de la proposta de modificació de la normativa de borses 
de la UV.  
23. Aprovació, si escau, de lʼinforme de seguiment de la Bústia de Queixes, 
Suggeriments i Felicitacions de la Universitat de València, curs 2017/2018. 
24. Modificació, si escau, de la Política de seguretat de la informació en la 
utilització de mitjans electrònics de la Universitat de València (ACGUV 13/2014, 
de 21 de gener). 
25. Aprovació, si escau, del reglament de règim intern de lʼInstitut Univ. 
dʼInvestigació Polibenestar. 
26. Modificació, si escau, del reglament de règim intern de la Facultat de 
Filologia, Traducció i Comunicació. 
27. Modificació, si escau, del reglament del cens dʼassociacions i col·lectius 
dʼestudiants de la Universitat de València.  
28. Aprovació, si escau, del reglament de la UV per a la realització de reunions i 
adopció dʼacords per part dʼòrgans col·legiats de la UV de manera no presencial.  
29. Modificació, si escau, de lʼacord del consell de govern 237/2006, de 28 de 
novembre, en relació amb la Fundació Salom Antequera. 
30. Informe sobre la proposta de nomenament de la directora del Col·legi Major 
La Asunción de Nuestra Señora. 
31. Autorització, si escau, per a la tramitació de la creació de la Unitat Associada 
dʼInvestigació al CSIC “Matinée: materials intel·ligents per a energies renovables”. 
32. Autorització, si escau, per a la signatura de convenis de col·laboració. 
33. Informe sobre declaració dʼobres dʼemergència.  
34. Aprovació, si escau, de contracte de subministrament de material i llicència 
de marca.  
35. Aprovació, si escau, de contracte de llicència de drets dʼexplotació de 
material. 
36. Torn obert de paraules. 
 

------------------- 
 
Excusen la seua assistència els membres següents: 
 
. Vicerector d’Investigació: Carlos Hermenegildo Caudevilla. 
. Vicerector de Projecció Territorial i Societat: Jorge Hermosilla Pla 
. Vicerector de Cultura i Esport: Antonio Ariño Villarroya 
 
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. 
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Punt 1. Aprovació, si escau, de l’acta del Consell de Govern de 18 de 
desembre de 2018. 
 
La rectora presenta l’assumpte i fa referència a la documentació que hi ha 
en l’Aula Virtual. 
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
La vicerectora d’Estudis i Política Lingüística informa que en el punt sobre 
aprovació de la convocatòria de premis extraordinaris de doctorat, arran 
de la intervenció de Santiago Noguera, es va comprometre a sotmetre a la 
consideració de l’Escola de Doctorat la revisió del punt b) del barem 
específic de les àrees 1-11 i comunica que s’ha considerat acceptar 
l’excepcionalitat a la Facultat de Física. 
 
Per assentiment dels membres del Consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 1/2019. “Aprovar l’acta del Consell de Govern de 
18 de desembre de 2018.” 

  
Punt 2. Informe de la rectora.- 
  
La rectora informa de la trista pèrdua de l’estudiant del grau de Dret, Sr. 
Antonio Benavent, així com del Premi Nobel de Física 2005 i doctor 
Honoris Causa per la Universitat de València, professor Dr. Roy J. Glauber. 
 
En l’apartat de felicitacions, felicita pel nomenament de la presidenta del 
Consell Social, Dª María Emilia Adan García que es va aprovar divendres pel 
matí i encara no s’ha publicat al DOGV. Aprofita per agrair a l’anterior 
president, D. Manuel Broseta, la seua tasca i implicació al capdavant del 
Consell Social, durant aquests anys. 
   
Informa també que a finals de desembre de 2018, el Dr. Julio Fernández, 
qui va ser degà de la Facultat d’Infermeria, va ser nomenat com a director 
de Gestió Sanitària de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.  
 
A continuació, en l’apartat de reconeixements, destaca els següents: 
 
. El Centre Cultural La Nau, va rebre el passat mes de desembre, la Medalla 
de San Carles de la Facultat de Belles Arts de la Universitat Politècnica de 
València. 
 



 
 
Universitat de València. CONSELL DE GOVERN 18 DE FEBRER DE 2019. 
 

-6- 

. El Dr. Rafael Chaves, catedràtic de la Facultat d’Economia, ha guanyat el 
premi a la Millor Trajectòria de l’Escola d’Estudis Cooperatius de la 
Universidad Complutense de Madrid. 
 
. El Dr. José Furtado, de l’IFIC, ha rebut el premi México de Ciencia y 
Tecnología de 2018. 
 
. La Dra. Mónica Giménez, de l’ICMOL ha rebut el VI premi Talent Jove de la 
Comunitat Valenciana.  
 
. El Dr. Miguel de la Guardia, de la Facultat de Química, ha estat nomenat 
nou editor en cap del Journal en Microquímica. 
 
. El Dr. Josep Ballester Roca, catedràtic del Departament de Didàctica de la 
Llengua i la Literatura, ha estat reelegit com a president de la Sociedad 
Española d’aquest àrea. 
 
. El Dr. José Gimeno Sacristán, professor jubilat de la Universitat de 
València, ha rebut la medalla de la Universitat de Chile i ha estat nomenat 
Doctor Honoris Causa per la Universitat de Valparaiso. 
 
. El grup de recerca multidisciplinar Synapsis (UV-FP), ha guanyat el segon 
premi al millor treball de divulgació de la Intel·ligència Artificial, per 
l’Associació Catalana d’aquesta àrea.  
 
. La Dra. Carolina del Carmen Castillo, professora associada de la Facultat 
de Dret. ha estat nomenada acadèmica de número de la Reial Acadèmia 
Valenciana de Jurisprudència i Legislació.  
 
. El Sr. Humberto Ferrón, investigador de l’Institut Cavanilles, ha guanyat el 
premi internacional d’investigació en Paleontologia. 
 
. El Dr. Jorge Mariano, investigador de l’I2Sysbio, ha guanyat el premi de 
divulgació de tesis doctorals de la Universitat i Marta Reguera, de la 
Facultat de Farmàcia, el segon d’uns premis que, per primer any, hem 
convocat en unes jornades recentment celebrades. 
 
. La Sra. Sara Zamarbide, mestra en Educació Primària per la nostra 
Universitat, ha obtingut el premi “Concepción Medina García” de la 
Fundació Ana Díaz Medina.  
 
. El doctor Honoris Causa per la Universitat de València, Santiago Muñoz 
Machado,  ha estat nomenat director de la Reial Acadèmia Espanyola.  
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. La doctora honoris causa per la Universitat de València, Mª Ángeles 
Durán, li han concedit el Premi Nacional de Sociologia i Ciència Política. 
 
En l’apartat d’actualitat de gestió i política universitària, recorda que a 
finals del passat mes de gener s’ha celebrat l’acte acadèmic de lliurament 
de la Medalla de la Universitat de València a la Dra. Victoria del Barrio 
Gándara. 
 
També s’ha celebrat la Jornada d’Informació a Orientadors i Orientadores 
que tots els anys trasllada informació sobre l’accés a la Universitat als 
centres de secundària, batxillerat i cicles formatius i agraeix al personal 
d’administració i al professorat la seua col·laboració.  
 
Destaca que la Universitat de València ha acollit el seminari Fulbright de 
becaris d’aquest prestigiós programa a Espanya i Portugal, i l’Any Nou 
xinés. 
 
Pel que fa a la gestió universitària, el Govern d’Espanya ha aprovat un Reial 
Decret de Mesures Urgents per a la Ciència que estem estudiant. Les 
mesures aprovades darrerament pel govern estatal obrin un poc 
d’esperança en flexibilitzar contractacions i també, en atendre una 
demanda important que són les consideracions de contractes de recerca 
en les quotes d’estabilització, programes, com Juan de la Cierva que 
puguen tindre consideració en estabilització per quotes d’excés de Ramon 
i Cajal, amb I3. 
 
D’altra banda, la rectora informa que en 2017, la Universitat va obtenir el 
segell d’excel·lència HRS4R de la Comissió Europea, que reconeix 
públicament l’alineament de les polítiques de recursos humans en l’àmbit 
de la recerca amb els principis de la Carta Europea de l’Investigador i 
afegeix que la Universitat està treballant en la implementació del pla, que 
permet la concessió del segell. Una part d’aquest pla és el nomenament, 
per part de l’equip de direcció, d’un comitè de seguiment que vetle pel 
compliment de les fites marcades. El 28 de gener de 2019, el consell de 
direcció de la Universitat de València va nomenar aquest comitè, amb la 
següent composició: 
President: Carlos Hermenegildo Caudevilla, vicerector d’Investigació. 
. Mª Dolores Real García, vicerectora d’Innovació i Transferència.  
. Ernest Cano Cano, vicerectora d’Ordenació Acadèmica i Professorat. 
. Elena Martínez García, vicerectora d’Igualtat, Diversitat i Sostenibilitat.  
. Carlos Padilla Carmona, vicerector d’Internacionalització i Cooperació.  
. Joaquín Aldás Manzano, vicerector d’Estratègia, Qualitat i Tecnologies de 
la Informació.  
. María Elena Olmos Ortega, secretària general 
. Juan Vicente Climent Espí, gerent. 
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També informa que 202 alumnes de la Universitat han estat beneficiaris i 
beneficiàries (el 60% són dones) del programa d’ajudes a esportistes 
d’èlit, d’alt rendiment i d’alt nivell de la nostra universitat.  
 
Quant a situació en rànquings, informa que un any més, som la universitat 
presencial amb major nombre d’estudiants amb discapacitat.  
Som la primera universitat valenciana en transparència, segons el rànquing 
recentment publicat per Dyntra, que ens situa com la sisena universitat 
més transparent d’Espanya. 
El rànquing URAP ens situa com la tercera d’Espanya, després de la de 
Barcelona i l’Autònoma de Barcelona, en termes de rendiment. A nivell 
europeu ens posiciona en el lloc 94, avançant respecte a l’edició anterior i 
ens mantenim en la posició 210 del món.  
Finalment, dir que som la tercera universitat d’Europa en recepció 
d’estudiants Erasmus, segons dades de la pròpia Unió Europea.  
 
Per acabar aquest informe, la rectora diu que la rellevància de l’activitat de 
la nostra comunitat universitària ha tingut resultats molt bons, però que 
hem de continuar millorant, i adreça una felicitació especial a l’ETSE en el 
25è aniversari dels estudis d’enginyeria a la nostra Universitat. 
 
La nostra Universitat té 520 anys d’història i demana la col·laboració i 
participació de tots i totes en els actes que se celebraran a La Nau. 
 
Finalment indica, en nom del vicerector de Cultura i Esport, les persones 
que formaran part del Consell Editorial: Josep Lluis Barona Vilar, Mónica 
Bolufer Peruga, Rafael Chaves Ávila, Martí Dominguez Romero, Anacleto 
Ferrer Mas, Pascuala García Martínez, Ferran García Oliver, Cristina García 
Pascual, Rosa Marín Saez, Carolina Moreno Castro i Federico Pallardó 
Calatayud. 
 
 A continuació, la rectora dóna la paraula a la secretària general que 
intervé per a comunicar que s’han actualitzat els reglaments de règim 
intern dels centres i departaments següents: Facultat de Magisteri i 
departaments de Didàctica de la Llengua i la Literatura, de Didàctica de la 
Matemàtica, de Didàctica de les Ciències Experimentals i Socials, de 
Sociologia i Antropologia Social, de Treball Social i Serveis Socials, de Dret 
Administratiu i Processal, de Dret Civil, de Dret Constitucional i Ciència 
Política i de l’Administració, de Dret Financer i Història del Dret, de Dret 
Internacional “Adolfo Miaja de la Muela” i de Dret Romà i Dret Eclesiàstic 
de l’Estat. 
 
Posteriorment cedeix la paraula al vicegerent de Recursos Humans i 
Organització Administrativa que indica que, al llarg del mes de desembre, 
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s’han presentat diversos recursos contra la convocatòria d’oposicions del 
grup C1, torn lliure. Basant-se en la constant jurisprudència en els darrers 
anys, s’ha estimat parcialment el recurs i anuncia que els acords del 2005 
s’hauran de modificar.  
 
Per últim, la rectora felicita al nou president de la Junta de PDI, Julián Sanz 
Hoya i agraeix la tasca que va fer l’anterior president, Amat Sánchez 
Velasco.  
 
Seguidament obre un torn d’intervencions i el president de la Junta de PAS 
demana aclariments respecte a la informació donada pel vicegerent, ja que 
és la primera notícia que té.  
 
Francesc Marí manifesta la seua preocupació i demana més detalls al 
respecte. Pregunta en quin sentit s’ha acceptat parcialment el recurs. 
 
El vicegerent de Recursos Humans i Organització Administrativa comunica 
que hui es resoldrà i notificarà a les parts interessades, però volia informar 
al Consell de Govern. Indica que estem obligats a estimar el recurs perquè 
hi ha jurisprudència. No es pot puntuar de diferent forma el mateix servei 
per haver treballat en diferents administracions. S’estima parcialment el 
servei prestat en altres administracions i altres escales. Està d’acord que 
l’estimació parcial comporta un risc i comparteix la preocupació. Opina que 
s’ha d’anar cap a una posició que puguem defendre. 
 
La rectora anuncia que assumirem el màxim risc que es puga assumir. 
 
El president de la Junta de PAS pregunta si en altres administracions 
puntuaran de la mateixa manera i si hi ha acord en totes les universitats de 
la Comunitat Valenciana. 
 
El vicegerent de Recursos Humans i Organització Administrativa contesta 
que la Universitat d’Alacant ja ho aplica. 
 
Francesc Marí pregunta com valorarà la Universitat de València 
l’experiència front a altres administracions. 
 
El vicegerent de Recursos Humans i Organització Administrativa contesta 
que la nostra universitat farà una valoració un poc diferent. 
 
La rectora recorda que el proper dijous, 21 de febrer, hi ha Claustre i un 
dels punts de l’ordre del dia és l’elecció del Síndic/a de Greuges i s’hi 
contempla el vot anticipat. 
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Punt 3. Aprovació, si escau, de la modificació del pla d’estudis conduent al 
títol de graduat/da en Filosofia 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 la proposta de modificació se centra bàsicament en 
la permuta d’una assignatura bàsica i una optativa i el canvi de 
denominació i curs d’algunes assignatures. La proposa està justificada 
acadèmicament i es basa en l’experiència acumulada després d’aquests 
anys d’aplicació del grau, els indicadors i resultats obtinguts i en els 
comentaris de l’informe d’acreditació. La modificació té l’aprovació de la 
CAT i de la Junta de Centre i ha estat informada favorablement per la 
comissió assessora d’estudis de grau. No suposa més càrrega docent, per 
la qual cosa l’informe de viabilitat és favorable. La vicerectora comenta 
que si bé la proposta està molt justificada acadèmicament, 
administrativament presenta moltes dificultats, ja que és una modificació 
que afecta a assignatures obligatòries. Demana la seua aprovació.  
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Per assentiment dels membres del Consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 2/2019. “Modificar el pla d’estudis conduent al 
títol de graduat/da en Filosofia per la Universitat de 
València, d’acord amb la documentació que s’adjunta 
com a annex.” Annex I. 

 
Punt 4. Aprovació, si escau, de la proposta de nou programa de doble grau 
en Ciències Polítiques i de l’Administració per la Universitat RANEPA 
(Russian Presidential Academy of National Economy and Public 
Administration). 
Punt 5. Aprovació, si escau, de la proposta de nou programa de doble grau 
en Administració i Direcció d’Empreses per la Universitat de València i 
Bachelor of Arts in the course of studies of Economics at Jade University 
of Applied Sciences, Wilhemshaven. 
 
La vicerectora d’Estudis i Política Lingüística presenta els dos assumptes 
conjuntament i fa referència a la documentació que hi ha en l’Aula Virtual 
de la Universitat de València. Les dues propostes, que han estat 
aprovades per les respectives CAT i Juntes de centre i informades 
favorablement per la comissió assessora d’estudis de grau, facilitaran la 
mobilitat dels nostres estudiants i la possibilitat d’obtenir una doble 
titulació internacional. Els estudiants rebran dos títols, no un títol conjunt 
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i, per tant, és important que la tabla de reconeixement de les assignatures 
estiga molt clara. 
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Per assentiment dels membres del consell, es prenen els acords següents: 
 

ACGUV 3/2019. “Aprovar el programa de doble grau 
internacional en Administració Pública per la Universitat 
de RANEPA (Russian Presidential Academy of National 
Economy and Public Administration) i en Ciències 
Polítiques i de l’Administració Pública per la Universitat 
de València, l’expedient del qual s’adjunta com a annex.” 
Annex II. 
 
ACGUV 4/2019. “Aprovar el programa de doble grau 
internacional en Bachelor of Arts in the course  of studies 
of Economics per la Jade University of Applied Sciences, 
Wilhemshaven (Alemanya) i Administració i Direcció 
d’Empreses per la Universitat de València, l’expedient del 
qual s’adjunta com a annex.” Annex III. 

 
Punt 6. Aprovació, si escau, de la modificació del pla d’estudis conduent al 
títol de màster universitari en Gestió de Negocis Internacionals (iMBA), 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 la proposta de modificació ha estat aprovada per la 
Junta de Centre i informada favorablement per la Comissió d’Estudis de 
Postgrau. Explica les característiques d’aquesta doble titulació de màster 
internacional i especifica que els 30 primers crèdits del primer 
quadrimestre es cursen a la universitat on es matricula l’estudiant i han de 
ser els mateixos en totes les universitats. En el segon quadrimestre 
s’ofereix l’especialitat a la universitat que elegeix l’estudiant i el tercer 
trimestre es fa el treball de fi de màster. L’obligatorietat és la mateixa per 
a totes les universitats i el consorci ha aprovat modificar una d’aquestes 
assignatures obligatòries per la qual cosa s’ha de modificar el pla d’estudis. 
Demana la seua aprovació.  
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Per assentiment dels membres del consell, es pren l’acord següent: 
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ACGUV 5/2019. “Modificar el pla d’estudis conduent al 
títol de màster universitari en Gestió de Negocis 
Internacionals (iMBA), d’acord amb la documentació que 
s’adjunta com a annex.” Annex IV. 

 
Punt 7. Aprovació, si escau, de la proposta de concessió de premis 
extraordinaris d’estudis de màster del curs acadèmic 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. Indica que, segons la normativa, es pot concedir un premi 
extraordinari per cada 30 titulats o fracció, sempre que tinguen una 
puntuació mitjana ponderada de 8 sobre 10 en l’expedient acadèmic del 
màster i una qualificació mínima de 9 en el treball de fi de màster. Demana 
l’aprovació de la concessió del premi extraordinari de màster per a les 149 
persones del llistat que es proposa. 
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Per assentiment dels membres del consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 6/2019. “Concedir premi extraordinari de màster 
universitari, corresponent al curs acadèmic 2017/2018 a 
l’alumnat  que tot seguit es relaciona: 

Màster universitari ALUMNAT 

Acció Social i Educativa María Amparo Felipe Gallardo 

Advocacia Rosalia González Gómez Zurdo 
David Tomás Mataix 
Laura Gil Mazcuñan 
Laura Máñez Abril 
Lucía Martínez Lavara 
Rafael Villalba Crucera 
María Belmonte Zomeño 

Aproximacions moleculars en Ciències de la 
Salut 

Blanca Escriche Navarro 

Aqüicultura Paul George Holhorea 

Arqueologia Luis Miguel Sendra Mengual 

Assessorament Lingüístic Mireia Ferrando Simón 

Atenció Sociosanitària a la Dependència César Marí i Grafia 

Banca i Finances Quantitatives Jinxia Li 

Benestar Social Mireia Faus Real 

Bioestadística Ana Escrig Pérez 

Biodiversitat: Conservació i Evolució Rosa Castelló Sánchez 



 
 
Universitat de València. CONSELL DE GOVERN 18 DE FEBRER DE 2019. 
 

-13- 

Bioinformàtica Almudena Devesa Peiró 

Biotecnologia de la Reproducció Humana 
Assistida 

Laura Antolín Martínez 
María Celda Soriano 

Ciència de Dades Ana Arcón Fernández 

Ciències Actuarials i Financeres Santiago Parra Barbero 

Ciències Odontològiques Cecilia Fabiana Vázquez 

Comptabilitat, Auditoria i Control de Gestió Guillermo Beltrán Miralles 
Borja Granell Ruiz 

Contaminació i Toxicologia Celia García Hernández 

Continguts i Formats Audiovisuals Guillem Lisarde Sepúlveda 

Cooperació al Desenvolupament Gloria María Caravantes López de Lerma 

Creació i Gestió d’Empreses Innovadores Alejandro Moscardó Bosca 

Criminologia i Seguretat Bruno Leonidas Rossini 

Direcció d’Empreses. MBA Marta Alfaro Cano 

Direcció i Gestió de l’Activitat Física María Jesús López Cañete 

Direcció i Gestió de Recursos Humans Marta Insa Pujante 

Direcció i Planificació del Turisme Enrique Sánchez Piqueres 

Dret Constitucional Carlos Daniel Muñoz Chamorro 

Dret de l’Empresa. Assessoria Mercantil, 
Laboral i Fiscal 

Eva Llamas Blanes 
Laura Marina Melón García 

Dret, Empresa i Justícia María González Marimón 

Drets Humans, Democràcia i Justícia 
Internacional 

Joan Marc Ferrando Hernandez 
José Casas de Haro 

Drets Humans, Pau i Desenvolupament 
Sostenible 

Marina Isabel Wilches Capella 
Mercedes Ten Doménech 

Dret i Violència de Gènere Lorena Mercader Jiménez 

Economia Ángela García Alaminos 

Economia Social Francisco Merino Garrido 

Educació Especial Irene Medina Soriano 
Núria Llin García 
Carlota Buenrostro Ruiz 

Enginyeria Ambiental Patricia Ruiz Barriga 

Enginyeria Biomèdica María Elisa Aragón Basanta 

Enginyeria Electrònica Daniel Alejandro Flores Pérez 

Enginyeria de Telecomunicació Omar García Elmouak 

Enginyeria Química María Cuenca Navarro 

Erasmus Mundus en Psicologia del Trabajo Michelle Suzanne Renecle 

Especialització i Intervenció Logopèdica Carmen Corrales Quispiricra 

Estratègia d’Empresa Sergio Camisón Haba 

Estudis Anglesos Avançats Ana Peris Sancho 
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Estudis Internacionals de la Unió Europea Virginia Madalina Badea 

Estudis Hispànics Avançats: Aplicacions i 
Investigació 

Héctor Collado Sancho 

Ètica i Democràcia Rubén Alepuz Cintas 

Euromediterrani en Neurociències i 
Biotecnologia 

Elena Martínez Rodríguez 

Finances Corporatives Patrick Maletto 

Física Avançada Armin Johannes Max Lenz 

Física Mèdica Evangelina Martínez Francés 

Fisiologia Alejandro Pérez Guarner 

Garanties Penals Diana Carolina Agudelo Mancera 

Gènere i Polítiques d’Igualtat Mariana Laura Urueña Torres 

Gestió Cultural Maitane Vea Seijo 

Gestió de la Qualitat María Laura Sainz Sujet 

Gestió de Negocis Internacionals (iMBA) Katharina Ringbeck 

Gestió de Recursos Hídrics Katherin Lizeth Hinojosa Rojas 

Història Contemporània Pablo Rodríguez Moreno 

Història de la Formació del Món Occidental Guillermo López Juan 

Història de l’Art i Cultura Visual Oscar Palomares Navarro 

Història de la Ciència i Comunicació 
Científica 

María Isabel Fuentes Daras 

Història i Identitats en el Mediterrani 
Occidental (Segles XV-XIX) 

Virginia Marzal Morente 

Infermeria Oncològica Lara del Valle Fayos 

Interculturalitat, Comunicació i Estudis 
Europeus 

Sara Chust Bueno 

Internacional en Migracions Emma Vallés Esteve 

Internacionalització Econòmica Víctor Serrano Catalán 

Intervenció Psicològica en Àmbits Socials Alba Villanueva Matos 

Investigació Biomèdica Álvaro Guillermo Martínez Doménech 

Investigació Didàctiques Específiques Germán Briva Llodra 
Rebeca Catalá Romero 

Investigació en Llengües i Literatures Ana María García Ferrer 

Investigació en Biologia Molecular, Cel·lular i 
Genètica 

Cristina Ros Carrero 
Marina Vila Nistal 

Investigació i Intervenció en Ciències de 
l’Activitat Física i l’Esport 

Alba Doménech Ibáñez 

Investigació i ús racional del medicament Francisco Juan Martí Quijal 

Investigació Matemàtica Rubén Sancho Portoles 

Investigació, Tractament i Patologies 
Associades en Drogodependències 

Irene Molari 
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Màrqueting i Investigació de Mercats Manuel Lasheras Caparrós 
Gabriela Espinoza Nieto 

Malalties Parasitàries Tropicals Gonzalo Sánchez Arsuaga 

Mediació, Arbitratge i Gestió de Conflictes en 
Dret Privat 

Luisa María Brito Nieto 

Nanociència i Nanotecnologia Molecular Carla Boix Constant 

Neurociències Bàsiques i Aplicades Josep Albert Obrador Ramos 

Nutrició Personalitzada i Comunitària Mari Cruz Manzaneque López 
Lucia Gascón Sánchez 

Optometria Avançada i Ciències de la Visió Cristian Talens Estarelles 

Paleontologia Aplicada Sergio Álvarez Parra 

Patrimoni Cultural Vicente Gómez Herraiz 
Héctor Cuenca Martínez 

Pensament Filosòfic Contemporani Raimon Ribera Año 

Planificació i Gestió Processos Empresarials David Antón Toledo 

Política Econòmica i Economia Pública Carlos Serra Castells 

Prevenció de Riscos Laborals Vicente Delgado Espinós 

Professor Educació Secundària Raul López Castelló 
Helena Moros Gracia 
Carolina Belenguer Sapiña 
Alina Vélez Nadolu 
Alejandro Jiménez Márquez 
Laura Gómez Gónzalez 
Elena Prieto Ferrero 
Sergio Bolsico Garrido 
Vicent Barrachina Sánchez 
Verónica García Pello 
Anna Puig Sirera 
Nacho Ruiz Jiménez 
Cristina Esteban Tellols 
Alicia Fenollosa Legua 
Jorge Agut Barreda 
Lourdes Frasquet Porta 
Vladimir García Morales 
Iván Peñaranda Carrero 
Cristian Pérez Martín 
Vicent Alexandre Orts Vera 
Jonatan Castaño Aibar 
Ignasi Marín Carpio 

Psicologia General Sanitària Natalia Martínez González 
Irene Saíz Arnedo 
Macarena Espinoza Venegas 

Psicogerontologia Mercedes Fernández Rios 

Psicologia i Psicopatologia Perinatal i Infantil Carol Stephanie Rojas Donado 

Psicopedagogia Lorena Díez García 

Qualitat i Seguretat Alimentària Raquel Torrijos Caparros 
Bárbara González Natividad 

Química Antonio Hernández Paredes 

Química Sostenible Ignacio Rosa Pardo 
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Química Orgànica Jaume Rostoll Berenguer 

Recerca i Desenvolupament en Biotecnologia 
i Biomedicina 

Enrique Timor López 

Recuperació Funcional Elena Muñoz Gómez 
Mónica Alba Ahulló Fuster 

Salut Pública i Gestió Sanitària Ana Moya Gil 

Tècniques Experimentals en Química Mireia Pérez Baeza 

Tècniques per a la gestió del Medi Ambient i 
el Territori 

Rafael Mesa Manzano 

Tecnologies Web, Computació en el Núvol i 
Aplicacions Mòbils 

Óscar Abella Abella 

Teledetecció Pablo Benjumeda Herrreros 

Traducció Creativa i Humanística María Luisa Santos Vilaplana 

 
Punt 8. Aprovació, si escau, de la proposta de places d’accés a les 
titulacions oficials de grau i de màster per al curs 2019-2020. 
 
La vicerectora d’Estudis i Política Lingüística presenta l’assumpte i fa 
referència a la documentació que hi ha en l’Aula Virtual de la Universitat de 
València. Indica que les places que es proposen són les que apareixen en el 
document de verificació del títol, però és convenient, a més d’un exercici 
de transparència, que el Consell de Govern les aprove. Per al curs 2019-
2020, s’oferten 56 titulacions de graus i 6 dobles titulacions amb un total 
de 8.750 places. En el cas dels màsters, s’oferten 103, dels quals 20 són 
interuniversitaris amb un total de 4.678 places. Comenta que en el màster 
universitari de Malalties Parasitàries Tropicals, s’oferten, a sol·licitud de la 
CCA, 16 places, de les 40 del Verifica, per estar en procés de revisió dels 
continguts del màster. 
 
Demana l’aprovació d’aquesta oferta, que passarà a preinscripció.  
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
La directora de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria comenta que voldria 
que el Màster Universitari en Telecomunicació  s’ofertara el curs següent i, 
per tant, anuncia la seua abstenció en la votació.  
 
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 7/2019. “Aprovar l’oferta de places d’accés a les 
titulacions de grau i de màster oficial de la Universitat de 
València, corresponent al curs acadèmic 2019-2020, que 
s’adjunta com a annex.” Annex V. 
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Punt 9. Aprovació, si escau, de la proposta de calendari acadèmic de la 
Universitat de València, per al curs 2019-2020. 
 
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 és un calendari semblant al dels cursos anteriors. 
Les classes començaran el 9 de setembre (l’obertura serà probablement el 
6 de setembre) i acabaran el 20 de desembre de 2019. Els dies lectius 
seran 72. Els exàmens seran del 8 fins al 24 de gener. El dilluns, 23 de 
desembre, es contempla com a festa pròpia del Centre. 
 
En el segon quadrimestre les classes començaran el 27 de gener de 2020 
fins al 20 de maig. Els dies lectius seran 70. Els exàmens seran del 25 de 
maig al 12 de juny. 
 
Els exàmens de la segona convocatòria seran del 15 de juny al 3 de juliol. 
 
Indica que aquest calendari està sotmès a les modificacions del calendari 
laboral de la universitat i demana que el dia 20 de març i el 9 d’abril, dijous 
sant, no es posen activitats d’assistència obligatòria perquè aquests dies 
són susceptibles de ser no lectius quan s’aprove el calendari laboral de 
2020. 
 
La Comissió d’Estudis de Postgrau el va informar favorablement, però en la 
Comissió Assessora d’Estudis de Grau va tenir el vot en contra de 
l’estudiant representant. Comenta que els estudiants ja van demanar l’any 
passat un calendari alternatiu i es va crear un grup de treball, format per 
representants de l’estudiant, dels degans i deganes i per una 
administradora de Centre, per a estudiar els calendaris d’altres 
universitats. Es van fer dues propostes de calendaris alternatius, però 
finalment no hi va haver consens en el grup de treball i es va demanar que 
cada Centre fera un debat al voltant d’aquest tema.   
  
També indica que la Comissió Assessora Estudiantil ha emès informe no 
favorable a aquesta proposta i ha manifestat el seu malestar perquè 
opinen que no s’escolta l’estudiantat i no s’atenen els seus interessos. 
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
Julio Saiz, estudiant de la Facultat de Dret, llegeix una part de l’acta de la 
darrera sessió de la Comissió Assessora d’Estudiants perquè el Consell de 
Govern puga conèixer l’opinió actual de l’estudiantat al voltant d’aquest 
punt: “La Comissió creada expressament en la Universitat per abordar 
aquest tema va resultar completament decebedora, ja que va vetar 
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d’entrada la proposta consensuada i unànime de l’estudiantat i va 
permetre només el pronunciament sobre tres alternatives presentades des 
del Vicerectorat competent. En aquesta discussió, els estudiants i 
estudiantes, membres de la comissió, van ser qüestionats com a legítims 
representants de l’estudiantat i van veure ridiculitzades i menyspreades 
les seues propostes.” 
 
El degà de la Facultat de Magisteri indica que li sembla fóra de lloc aquesta 
acta, tal i com ha quedat reflectida per l’estudiant, perquè opina que no es 
va menysprear ningú, si bé es va dir que no era una proposta compartida 
per tots els estudiants ja que hi havia centres que no coneixien el tema.   
 
La vicerectora d’Estudis i Política Lingüística lamenta que els estudiants 
tinguen aquesta visió, que no és, en absolut, el que es va transmetre en el 
grup de treball, però considera que cal treballar més i fer-ho des de cada 
Centre, des de les CAT i les Juntes de Centre. Ara que, a partir d’aquest 
calendari, es començaran a treballar els horaris i el calendari concret 
d’exàmens de cada titulació, és el moment de fer aquest debat en cada 
Centre.  
 
La delegada de la rectora per a estudiantes i estudiants informa que en la 
darrera reunió no van assistir dues ADR i que s’ha fet un grup de treball 
plural per a estudiar aquest assumpte i recollir totes les propostes dels 
centres.  
 
Se sotmet a votació la proposta. La votació es fa a mà alçada i per 39 
vots a favor, 1 en contra i 2 abstencions, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 8/2019. “Aprovar el calendari acadèmic de la 
Universitat de València,  corresponent al curs acadèmic 
2019-2020, que s’adjunta com a annex.” Annex VI. 

 
Punt 10. Aprovació, si escau, de propostes de títols propis per al curs 
2019/2020. 
 
La vicerectora d’Estudis i Política Lingüística presenta l’assumpte i fa 
referència a la documentació que hi ha en l’Aula Virtual de la Universitat de 
València. Comenta la diferència i la complementarietat que han de tenir les 
titulacions de màster oficial i els títols propis. Són ofertes diferents 
dirigides, habitualment, a un públic diferent i hem de saber atendre i 
treballar adequadament tant la formació dels estudiants que acaben de 
finalitzar un grau, com la dirigida a professionals que necessiten un 
reciclatge i una formació actualitzada. Els títols propis han de ser títols 
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complementaris, àgils i amb rigor acadèmic, però que en cap cas suposen 
una competència ni vagen en detriment dels màsters oficials. 
 
A aquesta convocatòria s’han presentat 272 propostes de títols propis. 
Una vegada avaluades per les subcomissions i informades per la Comissió 
d’Estudis de Postgrau, es proposa a aquest Consell de Govern l’aprovació 
de 259 títols, dels quals 97 són màsters propis, 54 són diplomes, 51 
experts i 57 certificats. De primera edició hi ha 61 títols i 99 són online. 
 
Totes les propostes han estat avaluades per una persona de la 
subcomissió corresponent i, en el cas de primeres edicions, per dues 
persones. Les subcomissions s’han reunit presencialment. 
 
Indica que hi ha cursos informats favorablement condicionats a que es 
realitzen les modificacions sol·licitades per la Comissió d’Estudis de 
Postgrau, En eixe sentit, fa un esment al diploma d’especialització en 
capacitació per a l’ensenyament en valencià. Explica que és una formació 
lingüístic didàctica regulada per una Ordre de la Conselleria d’Educació, 
Investigació, Cultura i Esport i un requisit per a impartir docència en 
valencià i demana la seua aprovació, encara que falten per tancar alguns 
aspectes formals i del seu contingut que es compromet a supervisar. 
Finalment comenta que la Comissió d’Estudis de Postgrau va emetre 
informe no favorable a una proposta sobre l’ús del cànnabis medicinal. 
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Per assentiment dels membres del consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 9/2019. “Aprovar els títols propis per al curs 
acadèmic 2019-2020, d’acord amb la proposta que  
s’adjunta com a annex.” Annex VII. 

 
Punt 11. Concessió, si escau, de comissions de serveis sol·licitades.  
 
El vicerector d’Ordenació Acadèmica i Professorat presenta l’assumpte i fa 
referència a la documentació que hi ha en l’Aula Virtual de la Universitat de 
València. Indica que la Comissió de Professorat ho ha informat 
favorablement. 
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Per assentiment dels membres del Consell, es pren l’acord següent: 
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ACGUV 10/2019. “Concedir comissió de serveis al 
professor de la Universitat de València, Julio Jorge 
Fernández Garrido, adscrit al Departament d’Infermeria, 
per a prestar els seus serveis a la Conselleria de Sanitat 
Universal i Salut Pública  des del 15 de gener de 2019.” 

 
Punt 12. Aprovació, si escau, de la RLT de PDI de la Universitat de 
València.  
 
El vicerector d’Ordenació Acadèmica i Professorat presenta l’assumpte i fa 
referència a la documentació que hi ha en l’Aula Virtual de la Universitat de 
València. Afegeix que la Mesa Negociadora i la Comissió de Professorat han 
emès informe favorable. Hi ha 3.552 places de professorat des del 2012, 
que no poden incrementar-se fins que no canvie la legislació. En aquests 
moments tenim 132 places vacants que no es poden convocar per la 
limitació de la taxa de reposició i sobre les que pivoten sols una part de les 
places de professorat associat.  
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
El degà de la Facultat de Magisteri indica que en la Facultat el 30% dels 
crèdits són impartits pel professorat associat, al voltant de 1500 crèdits  
d’assignatures bàsiques i troncals (50 professors), la qual plantilla de les 
àrees afectades és ínfima, més quan eixes assignatures s’imparteixen per 
plantilla d’altres centres i no participen en la Facultat de Magisteri quant a 
investigació, .... 
 
Se sotmet a votació la proposta. La votació es fa a mà alçada i per 
unanimitat (36 vots a favor). 
 

ACGUV 11/2019. “Aprovar la Relació de Llocs de Treball, 
2018, del PDI de la Universitat de València, que s’adjunta 
com a annex.” Annex VIII. 

 
Punt 13. 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 tots els informes de les Juntes de Centre, 
departaments i Comissió de Professorat són favorables.  
 
Aprofitant aquest punt li indica al degà de la Facultat de Magisteri que 
aquesta és una de les formes de reequilibri de places assignades en els 
centres on una part significativa de la docència és impartida per 
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departaments externs, però cal que els departaments siguen conscients 
de la situació que es planteja i tinguen  un compromís d’assignar a aquests 
centres professorat estable. 
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
El degà de Magisteri indica que a la Facultat són conscients dels 
mecanismes, però sempre s’actua en sentit contrari i es perjudica al 
centre, perquè es van de Magisteri cap a altres Facultats. 
 
Per assentiment dels membres del consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 12/2019. “Aprovar la sol·licitud de D. Guillermo 
Emilio Rodríguez Pastor, professor titular del 
departament de Dret del Treball i la Seguretat Social, de 
canvi d’adscripció de la Facultat de Ciències Socials a la 
Facultat de Dret.” 
 

Punt 14. Modificació, si escau, dels Criteris per a l’elaboració de l’oferta 
dels ensenyaments oficials de grau i de màster per al curs acadèmic 
2019/2020. Apartat 2.1.d) Docència en línia. 
 
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 els Criteris es van aprovar en el consell de govern de 6 
de novembre de 2018 i ara es presenta una modificació parcial, en el 
sentit de donar un major reconeixement a la docència no presencial en 
màsters. Es proposa passar d’un reconeixement de 4 hores a 6 hores, per 
fer un replantejament de la docència en línia de màsters, ja que arran de la 
presentació d’algunes situacions, semblaven escasses les 4 hores i, per 
tant, es proposa el seu increment. Com a conseqüència, es millora l’oferta 
i, en vistes al futur, es declara un possible replantejament en funció del 
tipus de docència no presencial i també en funció del nombre d’alumnat. 
En aquest sentit, és important que la Universitat es comprometa amb la 
docència en línia. 
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Per assentiment dels membres del consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 13/2019. “Modificar l’apartat 2.1.d) Docència en 
línia, dels Criteris per a l’elaboració de l’oferta dels 
ensenyaments oficials de grau i de màster, per al curs 
acadèmic 2019/2020, aprovats en el consell de govern del 6 
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de novembre de 2018 (ACGUV 217/2018), en el sentit de 
canviar la seua redacció per la que s’adjunta com a 
annex.” Annex IX. 

 
Punt 15. Aprovació, si escau, de l’oferta de curs acadèmic d’estudis de 
grau i de màsters 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. Afegeix que s’ha informat favorablement per part de les 
comissions de Professorat i d’Estudis de Postgrau. Agraeix la col·laboració 
de tots els centres i del Servei de Recursos Humans PDI i del Servei 
d’Estudiants. 
 
Pel que fa a l’oferta de graus està pendent de revisió lingüística, la qual no 
afecta al nombre de grups. Els criteris que s’han seguit són els criteris 
d’OCA, ja aprovats pel consell de govern i les propostes dels diferents 
centres, atenent a la baixa matrícula i a l’augment del nombre de grups i 
subgrups que els centres han plantejat. S’han revisat, juntament amb els 
centres, els graus que no s’ajustaven als criteris d’OCA i el resultat és la 
proposta que es presenta.  
 
Pel que fa a les hores i crèdits de les assignatures de grau, hi ha un 
increment de l’oferta de 4.500 hores, que s’hauran de cobrir amb places 
d’incidències per al proper curs.  
 
Respecte a l’oferta dels màsters, el procediment ha sigut diferent. S’ha 
analitzat amb la vicerectora d’Estudis i Política Lingüística la baixa 
matrícula en l’optativitat i s’han ajustat els treballs de fi de màster i els 
pràcticum a les normes. Una vegada feta la revisió, es presenta la 
proposta. Hi ha quatre màsters que no s’ofertaran el proper curs. En algun 
cas no s’ofertarà tota l’optativitat, amb el compromís de modificació del 
Verifica. Estem en la línia de reorganitzar els màsters oficials. Es redueixen 
4.100 hores de les quals, 2000 són provinents de la desaparició d’alguns 
màsters.  
 
Una vegada aprovada l’oferta, es procedirà a fer les modificacions 
escaients, des del Servei de Recursos Humans PDI, consultant als centres.  
 
La vicerectora d’Estudis i Política Lingüística afegeix que amb aquest pas 
comença el procés de revisió de plantilla i veure les necessitats de 
recursos. Pel que fa als màsters universitaris, en la Comissió de Postgrau 
s’iniciarà també el procés respecte de les necessitats de professorat 
extern, compatibilitzant OCA i POD. 



 
 
Universitat de València. CONSELL DE GOVERN 18 DE FEBRER DE 2019. 
 

-23- 

 
La rectora agraeix el treball que han fet els Vicerectorats d’Ordenació 
Acadèmica i Professorat i d’Estudis i Política Lingüística, cadascú dels 
centres i els Serveis d’Estudiants i de Recursos Humans PDI per a millorar 
la qualitat dels nostres estudis. 
 
S’obre un torn d’intervencions. 
 
El degà de la Facultat de Dret pregunta d’on ixen les 4.500 hores 
d’increment esmentades pel vicerector. 
 
El vicerector d’Ordenació Acadèmica i Professorat contesta que 
corresponen a ampliació de grups en diferents titulacions i a més de 600 
hores del nou grau de la Fac. d’Economia. 
 
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 14/2019.  
“1. Aprovar l’oferta d’estudis de grau i dobles titulacions 
de grau de la Universitat de València, corresponent al curs 
2019/2020, que s’adjunta com a annex, condicionada als 
ajustos resultants de la revisió lingüística, per tal de 
comprovar que s’ajusta al percentatge mínim de docència 
en valencià previst. 
2. Aprovar l’oferta d’estudis de màster oficial de la 
Universitat de València, corresponent al curs 2019/2020, 
que s’adjunta com a annex. 
3. Delegar en el vicerector d’Ordenació Acadèmica i 
Professorat les modificacions posteriors, de les quals 
donarà informació al Consell de Govern. ” Annex X. 

 
Punt 16. Aprovació, si escau, de la convocatòria del complement 
autonòmic corresponent a l’any 2019 (retribucions addicionals del 
professorat. 
 
El vicerector d’Ordenació Acadèmica i Professorat presenta l’assumpte i fa 
referència a la documentació que hi ha en l’Aula Virtual de la Universitat de 
València. Afegeix que es tracta d’aprovar la convocatòria per a sol·licitar 
el complement. 
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
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Per assentiment dels membres del consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 15/2019. “Aprovar la convocatòria per a 
sol·licitar l’assignació de la retribució addicional, regulada 
en el decret 174/2002, de 15 d’octubre del govern valencià 
(complement autonòmic), corresponent a l’anualitat de 
2019, d’acord amb la resolució que s’adjunta com a 
annex.” Annex XI. 

Punt 17. Informe sobre la modificació de la composició i acords del 
Reglament de Mesa Negociadora de la UV, per adequar-lo al resultat de les 
eleccions sindicals de 4 de desembre de 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 aquest és un punt informatiu pel qual es modifica la 
composició de la Mesa Negociadora.  
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Per assentiment dels membres del consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 16/2019. “Prendre coneixement de la modificació 
dels apartats 1 i 5, respecte de la composició i acords del 
Reglament de Mesa Negociadora de la UV, per adequar-lo 
al resultat de les eleccions sindicals del 4 de desembre de 
2018, d’acord amb el certificat de la Mesa Negociadora de 
21 de desembre de 2018, que s’adjunta com a annex.” 
Annex XII. 

 
Punt 18. Convocatòria d’eleccions per a la renovació de l’estudiantat 
claustral.  
 
La delegada de la rectora per a les Estudiantes i Estudiants proposa el dia 
21 de novembre de 2019 per a fer les eleccions de renovació de 
l’estudiantat claustral de la Universitat de València, perquè fins ara ha 
sigut el tercer dijous del mes.  
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Per assentiment dels membres del consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 17/2019. “Aprovar la convocatòria d’eleccions 
per a la renovació de l’estudiant claustral de la Universitat 
de València, per al 21 de novembre de 2019.” 
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Punt 19. Modificació, si escau, del calendari general de la Universitat de 
València per a l’any 2019. 
 
El gerent presenta l’assumpte i fa referència a la documentació que hi ha 
en l’Aula Virtual de la Universitat de València. Afegeix que la Mesa 
Negociadora ho ha informat favorablement. Destaca una novetat respecte 
de l’any anterior: ampliació de la reducció horària d’estiu fins al 15 de 
setembre.  
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Per assentiment dels membres del consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 18/2019. “Modificar el calendari general del 
personal de la Universitat de València,  per a l’any 2019, 
que s’adjunta com a annex.” Annex XIII. 

 
Punt 20. Aprovació, si escau, de l’addenda al calendari general de la 
Universitat de València per a l’any 2019. 
 
El gerent presenta l’assumpte i fa referència a la documentació que hi ha 
en l’Aula Virtual de la Universitat de València. Afegeix que la Mesa 
Negociadora ho ha informat favorablement. Es declaren festius el 15, 18 i 
20 de març i el dijous sant. 
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Per assentiment dels membres del consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 19/2019. “Aprovar l’addenda al calendari 
general del personal de la Universitat de València per a 
l’any 2019, que s’adjunta com a annex.” Annex XIV. 

 
Punt 21. Aprovació, si escau, de proposta de modificació de RLT 1/2019 
de PAS. 
 
El gerent presenta l’assumpte i fa referència a la documentació que hi ha 
en l’Aula Virtual de la Universitat de València. Afegeix que la Mesa 
Negociadora va informar favorablement aquest assumpte amb el vot 
favorable de CCOO, CSIF, STEPV I UGT. 
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
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Per assentiment dels membres del consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 20/2019. “Aprovar la proposta de modificació de 
RLT 1/2019 del personal d’administració i serveis, 
l’expedient de la qual s’adjunta com a annex.” Annex XV. 

 
Punt 22 Aprovació, si escau, de la proposta de modificació de la normativa 
de borses de la UV.  
 
La rectora comunica que aquest assumpte es retira de l’ordre del dia. 
 
Punt 23. Aprovació, si escau, de l’informe de seguiment de la Bústia de 
Queixes, Suggeriments i Felicitacions de la Universitat de València, curs 
2017/2018. 
 
El vicerector d’Estratègia, Qualitat i Tecnologies de la Informació presenta 
l’assumpte i fa referència a la documentació que hi ha en l’Aula Virtual de 
la Universitat de València. Indica que els motius pels que s’utilitza la Bústia 
són acadèmics i per qüestions de gestió. El 76% dels que l’han utilitzada 
han rebut contestació en el termini establert i el 23% no han rebut 
resposta o s’ha fet fora de termini. En alguns casos s’ha respost per altra 
via. 
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Per assentiment dels membres del consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 21/2019. “Aprovar l’informe de seguiment de la 
Bústia, Suggeriments i Felicitacions de la Universitat de 
València, corresponent al curs 2017/2018, que s’adjunta 
com a annex.” Annex XVI. 

 
Punt 24. Modificació, si escau, de la Política de seguretat de la Informació 
en la utilització de mitjans electrònics de la Universitat de València.  
 
El vicerector d’Estratègia, Qualitat i Tecnologies de la Informació presenta 
l’assumpte i fa referència a la documentació que hi ha en l’Aula Virtual de 
la Universitat. Indica que el reglament es va aprovar el 2014 i cal 
modificar-lo perquè s’han produït diverses reformes legislatives en matèria 
de protecció de dades. 
 
S’obre un torn d’intervencions.  
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La professora Silvia Rueda demana que a l’acta que s’ha inclòs en la 
documentació, es posen els noms i cognoms dels assistents. 
 
Per assentiment dels membres del consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 22/2019. “Modificar l’ACGUV 13/2014 del 
Consell de Govern de 21 de gener, d’aprovació de la 
Política de seguretat de la informació en la utilització dels 
mitjans electrònics de la Universitat de València, el text 
del qual s’adjunta com a annex.” Annex XVII. 

 
Punt 25. Aprovació, si escau, del reglament de règim intern de l’Institut 
Universitari d’Investigació Polibenestar. 
 
La secretària general presenta l’assumpte i fa referència a la documentació 
que hi ha en l’Aula Virtual de la Universitat de València. Afegeix que 
l’Institut es va aprovar en el 2011 i el reglament s’ajusta a la legalitat.  
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Per assentiment dels membres del consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 23/2019. “Aprovar el Reglament de règim intern 
de l’Institut Universitari d’Investigació Polibenestar, el 
text del qual s’adjunta com a annex.” Annex XVIII. 

 
Punt 26. Modificació, si escau, del reglament de règim intern de la Facultat 
de Filologia, Traducció i Comunicació. 
 
La secretària general presenta l’assumpte i fa referència a la documentació 
que hi ha en l’Aula Virtual de la Universitat de València. Indica que el motiu 
de la proposta ha sigut modificar l’article 33 del reglament per adaptar-lo 
al Reglament de Mobilitat de la UV i s’ha aprofitat per actualitzar alguns 
aspectes.  
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Per assentiment dels membres del consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 24/2019. “Modificar el Reglament de règim 
intern de la Facultat de Filologia, Traducció i 
Comunicació, el text del qual s’adjunta com a annex.” 
Annex XIX. 
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Punt 27. Modificació, si escau, del reglament del cens d’associacions i 
col·lectius d’estudiants de la Universitat de València.  
 
La delegada de la rectora per a Estudiantes i Estudiants presenta 
l’assumpte i fa referència a la documentació que hi ha en l’Aula Virtual de 
la Universitat de València. Indica que aquesta modificació té com a 
objectiu actualitzar la normativa per tal d’anar en la línia de l’Administració 
electrònica, promoure la participació sociocultural estudiantil i facilitar la 
difusió dels col·lectius i associacions estudiantils.  
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds. 
 
Per assentiment dels membres del consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 25/2019. “Modificar el Reglament per a la gestió 
del cens d’associacions i col·lectius d’estudiants de la 
Universitat de València, el text del qual s’adjunta com a 
annex.” Annex XX. 

 
Punt 28. Aprovació, si escau,  del reglament de la UV per a la realització 
de reunions i adopció d’acords per part d’òrgans col·legiats de la UV de 
manera no presencial. 
 
La secretària general presenta l’assumpte i fa referència a la documentació 
que hi ha en l’Aula Virtual de la UV. Afegeix que aquest reglament s’ajusta 
als informes de la Comissió d’Estatuts i de l’Assessoria Jurídica. És un 
reglament pilot per veure com funcionen les reunions i adopció d’acords a 
distància. 
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Per assentiment dels membres del consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 26/2019. “Aprovar el Reglament per a la 
realització de reunions i adopció d’acords per part 
d’òrgans col·legiats de la Universitat de València, de 
manera no presencial,  el text del qual s’adjunta com a 
annex.” Annex XXI. 

 
Punt 29. Modificació, si escau, de l’acord del consell de govern 237/2006 
de 28 de novembre, en relació amb la Fundació Salom Antequera. 
 
La secretària general presenta l’assumpte i fa referència a la documentació 
que hi ha en l’Aula Virtual de la UV. Afegeix que la Fundació General ha 
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proposat aquesta modificació i es va considerar la revisió de l’acord que es 
va prendre en el 2006. 
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Per assentiment dels membres del consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 27/2019. “Modificar l’ACGUV 237/2006, de 28 
de novembre, sobre donació de 52.276 euros a la Fundació 
General, herència de la Sra. Dolores Salom Antequera, en 
el sentit d’autoritzar a la Fundació a finançar una o 
diverses borses d’estudi per cursar la carrera de Dret, 
grau i postgrau, a joves espanyols, portuguesos, 
hispanoamericans o filipins, directament amb la quantia 
donada per aquesta Universitat fins que es consuma la 
quantitat donada. 
Així mateix la Fundació General de la Universitat de 
València haurà de donar compte anualment al Rectorat i 
al Consell Social de l’administració de la càrrega, i haurà 
de presentar un informe final de liquidació quan s’haja 
consumit la quantitat completa. 
Igualment, haurà de sol·licitar l’autorització del Consell 
Social.” 

 
Punt 30. Informe sobre la proposta de nomenament de la directora del 
Col·legi Major La Asunción de Nuestra Señora. 
 
La secretària general presenta l’assumpte i fa referència a la documentació 
que hi ha en l’Aula Virtual de la Universitat de València, d’acord amb les 
bases per a l’adscripció de col·legis majors que diu que el director/a serà 
nomenat per la rectora, a proposta de l’entitat titular del col·legi, oïts el 
consell directiu d’aquest i el consell de govern de la Universitat. Es 
proposa a Dª Mercedes Manglano que ha realitzat les funcions de directora 
des de l’1 de juliol de 2017. 
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Per assentiment dels membres del consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 28/2019. “Informar favorablement sobre el 
nomenament de Dª Mercedes Manglano Castellary, com a 
Directora del Col·legi Major La Asunción de Nuestra 
Señora, en compliment de  les bases per a l’adscrició de 
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col·legis majors, aprovades pel Claustre del 5 de desembre 
de 1995.” 

 
Punt 31. Autorització, si escau, per a la tramitació de la creació de la 
Unitat Associada d’Investigació al CSIC: “Matinée: materials intel·ligents 
per a energies renovables.  
 
La vicerectora d’Innovació i Transferència presenta l’assumpte en nom del 
vicerector d’Investigació, i fa referència a la documentació que hi ha en 
l’Aula Virtual de la Universitat de València. Afegeix que es tracta d’un 
tràmit necessari cada vegada que calga la creació d’una unitat associada 
d’investigació.  
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Per assentiment dels membres del consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 29/2019. “Autoritzar la tramitació per a la 
creació d’una Unitat Associada a l’Institut de Ciència dels 
Materials de Madrid del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas,  amb la denominació “Unitat 
Associada d’Investigació MATINÉE: Materials 
Intel·ligents per a Energies Renovables”, d’acord amb la 
documentació que s’adjunta com a annex. ” Annex XXII. 

 
Punt 32. Autorització, si escau, per a la signatura de convenis de 
col·laboració.  
 
El vicerector d’Internacionalització i Cooperació, la vicerectora d’Innovació 
i Transferència, la vicerectora d’Estudis i Política Lingüística i la vicerectora 
d’Ocupació i Programes Formatius presenten les propostes de convenis 
corresponents a la seua àrea i fan referència a la documentació que hi ha 
en l’Aula Virtual de la Universitat.   
 
Igualment la secretària general presenta, en nom del vicerector de Cultura 
i Esport, el conveni amb la Federació d’Esport Adaptat. 
 
Finalment, la vicerectora d’Innovació i Transferència presenta, en nom del 
vicerector d’Investigació, dos convenis, per a crear unitats mixtes 
d’investigació. 
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Per assentiment dels membres del consell, es prenen els acords següents: 
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ACGUV 30/2019. “Aprovar, per a la seua subscripció el 
conveni marc de col·laboració entre la Nagoya Institute of 
Technology (Japón) i la Universitat de València. Estudi 
General, el text del qual s’adjunta com a annex. ” Annex 
XXIII. 
 
ACGUV 31/2019. “Aprovar, per a la seua subscripció, el 
conveni marc de col·laboració entre la Universidad 
Católica “Nuestra Señora de la Asunción”(Paraguay) i la 
Universitat de València. Estudi General, el text del qual 
s’adjunta com a annex. ” Annex XXIV. 
 
ACGUV 32/2019. “Aprovar, per a la seua subscripció, el 
conveni marc de col·laboració entre la Universidad de 
Nariño (Colómbia) i la Universitat de València. Estudi 
General, el text del qual s’adjunta com a annex. ” Annex 
XXV. 
 
ACGUV 33/2019. “Aprovar, per a la seua subscripció, 
l’addenda al conveni de col·laboració de 3 de març de 
2016, entre la Generalitat Valenciana, a través de la 
Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic i la Universitat 
de València. Estudi General,  per a la implementació de 
l’Oficina Interact València i la transferència de 
coneixement, el text del qual s’adjunta com a annex. ” 
Annex XXVI. 
 
ACGUV 34/2019. “Aprovar, per a la seua subscripció, el 
conveni de col·laboració entre la Conselleria d’Educació, 
Investigació, Cultura i Esport de la Generalitat 
Valenciana i la Universitat de València. Estudi General,  
per a la creació de la Càtedra de Drets Lingüístics, el text 
del qual s’adjunta com a annex. ” Annex XXVII. 
 
ACGUV 35/2019. “Aprovar, per a la seua subscripció, el 
conveni de col·laboració entre Balearia Eurolineas 
Marítimas, S.A, i la Universitat de València. Estudi 
General,  per a la creació de la Càtedra Balearia de 
Intel·ligència Artificial i Neurociència, el text del qual 
s’adjunta com a annex. ”Annex XXVIII. 
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ACGUV 36/2019. “Ratificar, el conveni de cooperació 
entre la Generalitat Valenciana, a través de la Conselleria 
d’Hisenda i Model Econòmic  i la Universitat de València. 
Estudi General,  per al foment i la difusió de temàtiques 
relacionades amb la transformació del model econòmic de 
la Comunitat Valenciana, mitjançant la Càtedra de 
Transformació del Model Econòmic, el text del qual 
s’adjunta com a annex. ”Annex XXIX. 
 
ACGUV 37/2019. “Aprovar, per a la seua subscripció, el 
conveni específic entre la Federació d’Esports Adaptats de 
la Comunitat Valenciana i la Universitat de València. 
Estudi General, el text del qual s’adjunta com a annex. ” 
Annex XXX. 
 
ACGUV 38/2019. “Aprovar, per a la seua subscripció, el 
conveni de cooperació entre la Universitat de Múrcia i la 
Universitat de València. Estudi General, per al 
reconeixement del grup d’investigació Sociologia del 
Benestar i de l’Envelliment de la Universitat de Múrcia, 
com a unitat associada a l’Institut Universitari de 
Polibenestar de la Universitat de València,  el text del qual 
s’adjunta com a annex. ”Annex XXXI. 
 
ACGUV 39/2019. “Aprovar, per a la seua subscripció, el 
conveni de col·laboració específic entre la Universitat 
Jaume I de Castelló i la Universitat de València. Estudi 
General, per a l’establiment d’un marc de regulació per a 
la unitat mixta UV-UJI denominada “Materials per a les 
Energies Renovables, MAER UV-UJI”,  el text del qual 
s’adjunta com a annex. ”Annex XXXII. 
 
ACGUV 40/2019. “Aprovar, per a la seua subscripció, el 
conveni de col·laboració entre la Generalitat Valenciana, a 
través de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut 
Pública i la Universitat de València. Estudi General, per al 
desenvolupament i la impartició del contingut del 
programa formatiu oficial de l’especialitat de Medicina 
Preventiva i Salut Pública,  el text del qual s’adjunta com 
a annex. ” Annex XXXIII. 
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ACGUV 41/2019. “Aprovar, per a la seua subscripció, el 
conveni de col·laboració entre el Col·legi Oficial de 
Graduats Socials de València, Ibermútua, mútua 
col·laboradora amb la Seguretat Social, núm.274 i la 
Universitat de València. Estudi General,  el text del qual 
s’adjunta com a annex. ” Annex XXXIV. 

 
Punt 33. Informe sobre declaració d’obres d’emergència.  
El vicerector d’Economia i Infraestructures 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 obra d’emergència en la façana dels 
aularis Nord i Sud del Campus dels Tarongers.  
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
El degà de la Facultat de Dret opina que és una crònica d’una mort 
anunciada que ja se li va manifestar en 1990 a l’arquitecte que les façanes 
no estaven ben fetes. Aprofita l’ocasió per a comentar la problemàtica de 
la tanca del Campus. Demana que es revise l’actuació perquè l’empresa 
adjudicada es considera que es massa baixa desproporcionada. 
 
El vicerector d’Economia i Infraestructures contesta que s’han fet 
sondeigs per assegurar les façanes, que és el procediment habitual. Primer 
es detecten les patologies i es fan els sondeigs.  
 
El degà de la Facultat de Dret comenta els problemes que presenta la 
façana i la baixa desproporcionada. Demana garanties al respecte.  
 
Per assentiment dels membres del consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 42/2019. “Prendre coneixement de la declaració 
d’emergència de la contractació de l’obra de mesures 
precautòries per a evitar la caiguda d’elements de les 
façanes dels aularis Nord i Sud del Campus dels 
Tarongers, per un import estimat de 95.521,64 euros, 
l’expedient del qual s’adjunta com a annex. ” Annex 
XXXV. 
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Punt 34. Aprovació, si escau, de contracte de subministrament de material 
i llicència de marca.  
Punt 35. Aprovació, si escau, de contracte de llicència de drets 
d’explotació de material 
La vicerectora d’Innovació i Transferència presenta els dos assumptes 
conjuntament i fa referència a la documentació que hi ha en l’Aula Virtual 
de la Universitat de València.  
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
La directora de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria pregunta si la 
diferència és que un contracte utilitza la marca i altre no 
 
La vicerectora li contesta afirmativament. 
 
Per assentiment dels membres del consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 43/2019.   
“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 marca “CECT@Material traçable a 
cepes CECT” que es va sol·licitar a l’Oficina Española de 
Patentes y Marcas, de les quals és titular la Universitat de 
València no són necessaris per a la defensa o millor 
protecció de l’interès públic. 
 
2. Autoritzar la celebració del contracte entre l’empresa 
IELAB Calidad, S.L. i la Universitat de València. Estudi 
General, per al subministrament de material de referència 
microbiològic CECT per a l’elaboració per part d’IELAB 
de material microbiològic en format pastilla i la seua 
posterior distribució com a material traçable a la 
Col·lecció espanyola de Cultius Tipus,  el text del qual 
s’adjunta com a annex.” Annex XXXVI. 
 
ACGUV 44/2019.   
“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 “Cepas de Lactobacillus 
acidophilus CECT 903 i Bifidobacterim longum CECT 
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4549” que es va sol·licitar a l’Oficina Española de Patentes 
y Marcas, de les quals és titular la Universitat de València 
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 anterior, d’acord amb el contracte 
que s’adjunta com a annex.” Annex XXXVII. 

 
Punt 36. Torn obert de paraules. 
 
El professor Jesús Olavarría intervé pel que fa a la importància que té 
professorat extern dels màsters oficials. Indica que en alguns casos aquest 
professorat aporta un valor afegit al màster, ja que és un professorat de 
prestigi especial que s’hauria de tenir en compte. Demana flexibilitat per 
ajustar-se a les seues necessitats perquè puguen vindre i que s’estudie 
aquest assumpte.  
 
La rectora aprofita l’ocasió per recordar l’homenatge que la Universitat 
amb la participació de la Facultat de Dret, fa a Carmen Alborch, el dia 20 
de febrer, a les 18:30 hores, a la Facultat de Filosofia i Ciències de 
l’Educació, antiga Facultat de Dret.   
 
El degà de la Facultat de Dret se suma a la intervenció de la rectora.  
 
D’altra banda, comunica que s’ha nomenat delegat de la rectora per a 
l’Intercanvi i la Mobilitat al professor Esteban Sanchis Kilders, en 
substitució del professor Alfred Rosado Muñoz, al que agraeix la seua 
tasca durant aquest temps. 
 
La directora del Servei d’Informàtica informa de la visita a les 
instal·lacions del Servei i agraeix la rectora i el vicerector la seua 
participació. 
 
I com que no hi ha més assumptes a tractar, es clou la sessió a les 11:55 
hores, de la qual cosa, com a secretària general, estenc aquesta acta.  
 
Vist i plau 
La rectora 
 
 
María Vicenta Mestre Escrivá 


