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CONSELL DE GOVERN 
 
A la ciutat de València, el dia 21 de maig de 2019, a les 9’15 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: Justo Herrera 
Gómez 
 
Vicerector d’Investigació: Carlos 
Hermenegildo Caudevilla. 
 
Vicerector de Projecció Territorial 
i Societat: Jorge Hermosilla Pla 
 
Vicerector de Cultura i Esport: 
Antonio Ariño Villarroya 
 

Vicerectora d’Ocupació i 
Programes Formatius: Mª Adela 
Valero Aleixandre 
 
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: 
Cristina Buigues González (en 
funcions) 
 
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. C. Biològiques: María José 
Lorente Carchano 
 
PDI Fac. Filologia, Traducció i 
Comunicació: Sergio Maruenda 
Bataller 
 
PDI Fac. Dret: Jesús Olavarría 
Iglesia 
 
PDI Fac. Dret: Jacinto Pablo 
Quinzá Redondo 
 
Personal investigador en formació: 
Raquel Borges Blázquez 
 
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. Geografia i Història: 
Josep Montesinos Martínez 
 
Degà Fac. Ciències de l’Activitat 
Física i Esport: Salvador Llana  
Belloch 
 
Degà Fac. Fisioteràpia: Antonio 
Alberola Aguilar 
 
Degà Fac. Magisteri: Óscar 
Barberá Marco 
 
Degà Fac. Física: Jorge Vidal 
Perona 
 
Degà Fac. Ciències Matemàtiques: 
Juan Luis Monterde García-
Pozuelo  
 
Degana Fac. Ciències Biològiques: 
Carmen Baño Aracil 
 
President Junta PDI: Julián Sanz 
Hoya  
 
President Junta PAS:  Pedro 
Cabrera Juan 
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per a tractar els punts del següent 
 

ORDRE DEL DIA: 
 
1. Aprovació, si escau, de l’acta del Consell de Govern de 16 d’abril de 
2019. 
2. Informe de la rectora.  
3. Aprovació, si escau, de la transformació de places vacants generades 
amb posterioritat a l’acord de 2 d’abril de 2019 del Consell de Govern. 
4 Aprovació, si escau, de la reassignació de places de professorat ajudant 
doctor. 
5. Aprovació, si escau, de les sol·licituds de promoció de professorat per 
al curs 2019-2020. 
6. Aprovació, si escau, de perfils i tribunals de les convocatòries de 
diverses places de professorat contractat doctor i titular d’universitat.   
7. Aprovació, si escau, de l’adscripció d’una plaça de professorat per a 
estabilització de personal del programa Ramon i Cajal amb certificat I3 a 
l’àrea de Física Atòmica, Molecular i Nuclear del departament de Física 
Atòmica, Molecular i Nuclear. 
8. Aprovació, si escau, dels perfils i tribunals de les convocatòries per a 
estabilització de personal del programa Ramon i Cajal amb certificat I3 de 
places de professorat titular d’universitat i contractat doctor.  
9. Aprovació, si escau, de la sol·licitud de canvi d’adscripció de centre. 
10. Aprovació, si escau, de venia docendi. 
11. Aprovació, si escau, de la modificació de l’Oferta Pública d’Ocupació 
2019 (ACGUV 51/2019, pel que fa a la reserva de places per a personal 
amb discapacitat. 
12. Aprovació, si escau, de l’inici d’expedient de creació de l’Institut Univ. 
de Biotecnologia i Biomedicina -BIOTECMED- 
13. Modificació, si escau, del reglament de personal investigador de la 
Universitat de València.  
14. Modificació, si escau, del barem per a l’avaluació de la Memòria 
d’Investigació.  
15. Autorització, si escau, per a la signatura de convenis de col·laboració 
per a la creació d’Unitats Mixtes.  
16. Autorització, si escau, per a la signatura de contracte de llicència 
entre la UV, la UPV, i FCC Aqualia, S.A. 
17. Aprovació, si escau, del contracte de cessió de patents de Fibrostatin, 
S.L. a la Universitat de València.  
18. Autorització, si escau, per a la signatura de convenis de col·laboració. 
19. Modificació, si escau, del reglament de règim intern del departament 
d’Economia Financera i Actuarial.  
20. Aprovació, si escau, de propostes de modificacions de Reglament 
d’Execució Pressupostària. 
21. Torn obert de paraules. 
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Excusen la seua assistència els membres següents: 
. Pascuala García Martínez. PDI de la Facultat de Física. 
. Miguel Ángel Oltra Albiach. PDI de la Facultat de Magisteri. 
. Laura Barrios Oliver. Coordinadora AGE. 
. Lara Manyes i Font. Presidenta del Comité d’Empresa. 
 
Tot i que hi ha el quòrum suficient per a la vàlida celebració de la reunió, la 
rectora declara oberta la sessió i es passa a tractar els punts de l’ordre del 
dia. 
 
Punt 1. Aprovació, si escau, de l’acta del consell de govern de 16 d’abril 
de 2019. 
 
La rectora presenta l’assumpte i fa referència a la documentació que hi ha 
en l’Aula Virtual. 
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Per assentiment dels membres del consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 89/2019. “Aprovar l’acta de la sessió del consell 
de govern de 16 d’abril de 2019.” 

 
Punt 2. Informe de la rectora.  
 
La rectora dóna la benvinguda la professora Cristina Buigues González que 
substitueix la professora Isabel Trapero, directora del departament 
d’Infermeria, que ha causat baixa per malaltia. 
 
A continuació, comunica la mort de l’estudiant de nacionalitat francesa 
Anaïs Bissieres, durant les festes de Pasqua, a França, que cursava el 
programa Erasmus Plus, a la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació. 
 
En l’apartat de reconeixements i felicitacions, transmet les següents: 
 
. Daniel Ramón Vidal, vicepresident d’R+D en Nutrició i Salut, d’ADEM 
Biópolis, empresa situada en el Parc Científic de la Universitat de València, 
per haver sigut guardonat amb el premi NutraChampion 2019, que 
concedeix NutraIngredients, la principal plataforma de comunicació sobre 
nutrició a nivell mundial. El jurat ha destacat la contribució del biotecnòleg 
valencià, format a la nostra Universitat i estretament vinculat a nosaltres, 
al desenvolupament de la ciència dels aliments i la biotecnologia. 
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.  Jesús Cosín, professor associat de la Facultat de Medicina i Odontologia 
de la Universitat de València i investigador del Peset i FISABIO, per haver 
rebut el trenta novè premi-medalla “García Blanco” per a joves 
investigadors i investigadores que atorga la Universitat de València. El 
guardó reconeix l’estudi d’una possible diana terapèutica contra la malaltia 
de Crohn a través del grup de recerca del professor Cosín, pioner en 
aquesta àrea. 
 
. El gerent de la Fundació General de la Universitat de València, per haver 
estat nomenat membre vocal del Consell Assessor del Mecenatge, òrgan 
assessor de la Generalitat Valenciana en matèria de mecenatge cultural, 
científic i esportiu no professional.  
 
En l’àmbit esportiu dels Campionats Estatals, la Universitat de València ha 
obtingut uns esplèndids resultats que destaca tot seguit: 
 

- Carlos López, campió d’Espanya de Tennis 
- Javier Cerezo, campió d’Espanya en arc compost 
- Seleccions de judo, halterofília i futbol femení, campions universitaris 
- Seleccions d’handbol i femenina de rugbi, subcampiones d’Espanya i 

medalla de plata per a la selecció de natació.  
- Bronze per a les seleccions femenina de bàsquet i equip masculí de 

pàdel, seleccions de voleibol i d’escacs. 
- Bronze també per a Pilar García i Carla Hernández, en Tennis de 

Taula. 
 
Comunica l’aposta per renovar i impulsar les possibilitats formatives que 
ofereix el Jardí Botànic i recuperar el seu origen com a espai de docència 
universitària.  
 
Felicita també a la Unitat d’Integració per a persones amb Discapacitat, 
per rebre el primer premi CERMI CV per la important tasca de suport a les 
persones amb discapacitat. Recorda que la Universitat de València és la 
primera universitat presencial d’Espanya amb persones amb diversitat 
funcional que compta amb un important programa d’esport adaptat. 
 
La rectora dóna l’enhorabona a totes les persones, a la Unitat i al Servei 
d’Educació Física i Esports pel seu compromís amb la igualtat. 
 
Respecte a l’apartat d’actualitat de gestió i política universitària, indica 
que recentment va tenir el privilegi de poder acompanyar al Ministre de 
Ciència, Innovació i Universitats a la Universitat de Malmö en la recollida del 
Premi Ewora al president del govern d’Espanya, per haver configurat un 
govern amb una forta presència de dones i per les seues polítiques en 
matèria d’igualtat. 
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Afegeix que li va insistir al Ministre en la necessitat d’un Pacte per la 
Ciència i també per enfortir la política ministerial en aquest àmbit. Per 
suposat, en demanar la supressió de la taxa de reposició i d’altres 
reivindicacions de la nostra comunitat universitària que li ha fet saber per 
la seua condició de diputat per la província d’Alacant, a més de Ministre en 
funcions del govern. Reivindicacions que també ha expressat al, fins ara, 
membre de la Comissió de Ciència del Congrés de Diputats i reelegit 
diputat per València, Joan Baldoví, en una reunió mantinguda i també li ho 
va traslladar a Josep Borrell, encara Ministre d’Afers Exteriors i Cooperació 
i candidat a l’Europarlament. 
 
A continuació, felicita el Màster Erasmus Mundus en Psicologia del Treball, 
de les Organitzacions i dels Recursos Humans, que confirma la seua posició 
de lideratge europeu i que, al llarg de catorze edicions, ha aconseguit 
finançament per més d’onze milions d’euros.  
 
Indica que la Universitat de València és l’única institució valenciana 
d’ensenyament superior que figura en el Global Ranking of Sport Science 
Schools and Departments 2018, una classificació internacional que mesura 
el rendiment acadèmic i investigador de més de 370 centres que compten 
amb activitat i planificació esportives i el rànquing estatal ens situa com la 
primera universitat en Fisioteràpia, a Espanya. 
 
El rànquing Reuters Top 100 ens situa com una de les 100 universitats 
més innovadores d’Europa i la tercera a Espanya. A més, som una de les 
dos-centes universitats millors del món en la consecució dels ODS, 
Objectius de Desenvolupament Sostenible de l’ONU. 
 
Per contribuir a la sostenibilitat del planeta, el passat mes d’abril, el Jardí 
Botànic de la UV es va adherir a la Declaració de Màlaga, un document 
elaborat per l’Associació Ibero-Macaronèsica de Jardins Botànics (AIMJB) 
d’Espanya i Portugal que suposa la seua adhesió a l’Aliança contra el Canvi 
Climàtic i a la Declaració de Melbourne. 
 
Destaca que la nostra Universitat forma professionals qualificats i 
ciutadans i ciutadanes capaços de desenvolupar-se en un món global i 
sostenible i també és cultura i en eixe sentit, la UV ha presentat les seues 
novetats editorials a la Fira del Llibre. 
 
D’altra part, indica que el doctor Juan Carlos Izpisúa ha estat investit 
doctor honors causa per la nostra Universitat.  
 
Comunica que en la darrera reunió de l’Assemblea de la CRUE, l’ONCE i la 
Xarxa Vives han rebut les medalles d’honor de la CRUE i s’hi va elegir com 
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a nou president al rector de la Universitat de Còrdova, professor José 
Carlos Gómez Villamandos; com a vicepresident, al rector de la UPV; com a 
delegada d’Igualtat, la rectora de la UJI i ella mateixa, com a presidenta de 
la CRUE-Professorat, Comissió Sectorial de Professorat i, per tant, 
s’incorporarà al Comitè Permanent ampliat de la CRUE. 
 
Seguidament, informa que divendres passat es va lliurar el reconeixement 
a totes i tots els guanyadors de les diferents Olimpíades UV, en un acte 
molt emotiu. Agraeix el compromís dels centres implicats i la dedicació del 
professorat, coordinats des de la Delegació per a la Incorporació a la 
Universitat. 
 
La rectora comunica que el 6 de setembre de 2019 tindrà lloc l’acte 
d’obertura del curs acadèmic 2019-2020. 
 
Finalment, indica que s’ha signat un preacord de conveni col·lectiu entre 
les universitats públiques valencianes, les organitzacions sindicals i la 
Generalitat Valenciana, que ha estat negociant durant molt de temps i 
espera que el conveni se signe prompte, per fer efectives les millores que 
recull.  
 
La rectora cedeix la paraula la secretària general perquè informe sobre 
l’actualització dels reglaments de règim intern. 
 
La secretària general indica que els departaments que han donat la seua 
conformitat amb l’actualització són els següents: Genètica; Microbiologia i 
Ecologia; Enginyeria Química; Medicina Preventiva i Salut Pública, Ciències 
de l’Alimentació, Toxicologia i Medicina Legal; Anàlisi Matemàtica, 
Estadística i Investigació Operativa; Geografia i Història de l’Art. 
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
El degà de la Facultat de Fisioteràpia indica que en el rànquing 
internacional, Fisioteràpia ocupa la cinquena posició. Afegeix que estan 
contents amb aquest resultat, que significa que estan treballant per la 
Universitat i afegeix que quan demanen finançament a les institucions és 
perquè saben que poden traure endavant els projectes.  
 
La rectora contesta que coneix el treball de la Facultat de Fisioteràpia i el 
seu interès per la docència i la investigació i li dóna tot el seu suport.  
D’altra part, vol felicitar els premis MOTIVEM 2019, programa formatiu, 
una iniciativa organitzada per la Universitat de València, a través d'ADEIT, i 
en col·laboració amb ‘la Caixa’ i la Generalitat Valenciana i, especialment, 
al professor Sergio Maruenda, per la coordinació del projecte guanyador, 
un suport per a unificar el pagament del transport urbà, i a les dues 
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Facultats (Filologia, Traducció i Comunicació i Magisteri), professors i 
estudiants participants. 
 
Punt 3. Aprovació, si escau, de la transformació de places vacants, 
generades amb posterioritat a l’acord de 2 d’abril de 2019 del Consell de 
Govern.  
 
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. La Comissió de Professorat ho ha informat favorablement per 
unanimitat.  Es tracta d’una sèrie de places vacants, la transformació de 
les quals s’ha sol·licitat amb posterioritat a l’acord del 2 d’abril. La majoria 
són transformacions a la categoria d’ajudant doctor i algunes a TU, quasi 
totes per qüestions de jubilacions. En algun cas, s’ha demanat confirmació 
i s’ha atès, prèvia argumentació del departament corresponent. 
 
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 (42 vots a favor), es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 90/2019. “Aprovar la transformació o 
confirmació de les places vacants, que s’adjunten com a 
annex, generades amb posterioritat a l’acord del consell 
de govern de 2 d’abril de 2019.” Annex I. 

 
Punt 4. Aprovació, si escau, de la reassignació de places de professorat 
ajudant doctor. 
 
El vicerector d’Ordenació Acadèmica i Professorat presenta l’assumpte i fa 
referència a la documentació que hi ha en l’Aula Virtual de la Universitat de 
València. Es proposa la reassignació de tres places d’ajudant doctor a 
altres àrees, atenent al criteri de necessitats estructurals. La Comissió de 
Professorat, a proposta de la Subcomissió Permanent, va valorar les 
propostes i va ordenar les àrees amb dèficit estructural entre 1.000 i 
1.300 hores en funció d’un indicador de temporalitat relativa (percentatge 
d’OCA coberta per professorat associat), prioritzant les àrees que no 
tenien vacants i ho va informar favorablement per unanimitat. 
 
S’obre un torn d’intervenció. No hi ha sol·licituds. 
 
Se sotmet a votació la proposta. La votació es fa a mà alçada i per 
unanimitat (42 vots a favor), es pren l’acord següent: 
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ACGUV 91/2019. “Aprovar la reassignació de places de 
professorat ajudant doctor a les àrees de coneixement amb 
dèficit estructural següents, d’acord amb el document que 
s’adjunta com a annex: 
. Ciència Política i de l’Administració. 
. Optometria i Ciències de la Visió. 
. Tecnologia Electrònica.” Annex II. 

   
 Punt 5. Aprovació, si escau, de les sol·licituds de promoció de 
professorat per al curs 2019-2020. 
 
El vicerector d’Ordenació Acadèmica i Professorat presenta l’assumpte i fa 
referència a la documentació que hi ha en l’Aula Virtual de la Universitat de 
València. Indica que la Generalitat Valenciana ja ha autoritzat l’oferta 
d’ocupació de places i, per tant, el procés de promoció pot començar. Una 
vegada publicades, es convocaran les places, però prèviament s’han 
d’aprovar les sol·licituds. La Comissió de Professorat ho ha informat 
favorablement per unanimitat. Afegeix que no totes les persones, 
promocionables a 31 de desembre ho han sol·licitat i, per això, la llista ha 
anat corrent, però totes les sol·licituds han estat ateses, tret d’una que 
no complia el requisit lingüístic. 
 
Pel que fa a la promoció a les càtedres, es convocaran 34 places de 
moment, ja que s’està analitzant encara la promoció d’una plaça, 
impugnada en la convocatòria de 2012.  
 
La rectora s’alegra del nivell d’estabilització aconseguit.  
 
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 (42 vots a favor), es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 92/2019. “Aprovar les sol·licituds de promoció 
del professorat per al curs 2019/2020, d’acord amb la 
documentació que s’adjunta com a annex”.  Annex III. 

 
Punt 6.  Aprovació, si escau, de perfils i tribunals de les convocatòries de 
diverses places de professorat contractat doctor i titular d’universitat.  
 
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 
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València. Indica que aquest és el primer paquet de convocatòries de places 
que la Comissió de Professorat ha informat favorablement. 
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Se sotmet a votació la proposta. La votació es fa a mà alçada i per 
unanimitat (40 vots a favor), es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 93/2019. “Informar favorablement sobre els 
perfils i tribunals de les places de professorat contractat 
doctor i de titular d’universitat que s’adjunten com a 
annex”. Annex IV. 

 
Punt 7. Aprovació, si escau, de l’adscripció d’una plaça de professorat per 
a estabilització de personal del programa Ramon i Cajal amb certificat I3 a 
l’àrea de Física Atòmica, Molecular i Nuclear del departament de Física 
Atòmica, Molecular i Nuclear. 
 
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 ha informat favorablement 
aquesta proposta d’adscripció.  
 
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 94/2019. “Adscriure la plaça núm. 6643 de 
professorat contractat doctor a l’àrea de coneixement de 
Física Atòmica, Molecular i Nuclear (Departament de 
Física Atòmica, Molecular i Nuclear), per a estabilització 
de personal del programa Ramon i Cajal amb certificació 
I3”. 

 
Punt 8. Aprovació, si escau, dels perfils i tribunals de les convocatòries per 
a estabilització de personal del programa Ramon i Cajal amb certificat I3 de 
places de professorat titular d’universitat i contractat 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. La Comissió de Professorat ho ha informat favorablement. Es 
tracta del perfil i tribunal de la plaça de professorat contractat doctor 
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adscrita al punt anterior i altra plaça de professorat titular d’universitat a 
l’àrea de Física de la Matèria Condensada. 
 
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 95/2019. “Informar favorablement sobre els 
perfils i tribunals de les places que s’adjunten com a 
annex, de professorat titular d’universitat i contractat 
doctor, per a estabilització de personal del programa 
Ramon i Cajal, amb certificat I3.” Annex V. 

 
Punt 9.  Aprovació, si escau, de sol·licituds de canvi d’adscripció de 
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. Són tres canvis d’adscripció a centre. En els tres casos els 
informes dels departaments i dels centres implicats són favorables i també 
ho és l’informe de la Comissió de Professorat. 
 
S’obre un torn d’intervenció. No hi ha sol·licituds.  
 
Se sotmeten a votació les propostes. La votació es fa a mà alçada i per 
unanimitat (41 vots a favor) es prenen els acords següents: 
 

ACGUV 96/2019. “Aprovar que la plaça núm. 600 de 
titular d’universitat, ocupada pel professor Juan Ramón 
Gallego Bono, canvie la seua adscripció de la Facultat 
d’Economia a la Facultat de Ciències Socials.” 
 
ACGUV 97/2019. “Aprovar que la plaça núm. 6637 de 
titular d’universitat, ocupada per la professora Angeles 
Álvarez Ribelles canvie la seua adscripció de la Facultat 
de Farmàcia a la Facultat de Medicina i Odontologia.” 
 
ACGUV 98/2019. “Aprovar que la plaça núm. 2746 de 
titular d’universitat, ocupada per la professora Amparo 
Esteve Segarra canvie la seua adscripció de la Facultat de 
Dret a la Facultat de Ciències Socials.” 

 



 
 
Universitat de València. CONSELL DE GOVERN 21 DE MAIG DE 2019. 
 

-12- 

Punt 10. Aprovació, si escau, de venia docendi.  
 
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 tots els departament han emès informe favorable.  
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Per assentiment dels membres del consell, es pren l’acord següent: 
 
 

ACGUV 99/2019. “Concedir venia docendi al professorat 
que tot seguit s’esmenta per a impartir docència, durant el 
curs acadèmic 2018-2019 en els centres adscrits següents: 

 
CENTRE PROFESSORAT ASSIGNATURA 

Florida 
Universitària 

Héctor Pastrana 
Esteban 

. Màrqueting (Grau 
ADE) 

Florida 
Universitària 

Valeria Cruz Ortiz . Aprenentatge i 
Ensenyament de les 
matèries 
d’Orientació 
Educativa (màster en 
Professorat 
d’Ensenyament 
Secundari) 
. Complements de 
Formació Disciplinar 
d’Orientació 
Educativa (màster en 
Professorat 
d’Ensenyament 
Secundari) 

Florida 
Universitària 

Mª Dolores Arcoba 
Alpuente 

. Didàctica de 
l’Educació Plàstica i 
Visual en l’Educació 
Infantil (grau en 
Educació Infantil) 

Florida 
Universitària 

Alexis Jacobo Bañón 
Gomis 

. Aprenentatge i 
Ensenyament de les 
matèries de FOL 
(màster en 
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Professorat 
d’Ensenyament 
Secundari) 
. Complements de 
Formació Disciplinar 
en l’especialitat FOL 
(màster en 
Professorat 
d’Ensenyament 
Secundari) 

Escola d’Infermeria 
“Ntra. Sra. Sagrado 
Corazón” de 
Castelló 

Cosme López Cejudo . Infermeria en 
urgències 
extrahospitalàries, 
emergències i 
catàstrofes.” 

 
Punt 11. Aprovació, si escau, de la modificació de l’Oferta Pública 
d’Ocupació 2019 (ACGUV 51/2019) pel que fa a la reserva de places 
per a personal amb discapacitat. 
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 a partir de l’acord 51/2019 del 
consell de govern, després del procés de sol·licituds de promoció, s’ha 
observat que hi ha més persones de les previstes amb discapacitat i es 
proposa una modificació de l’oferta per tal d’adequar-la. Es proposen 
com a reserva de places per a personal amb discapacitat cinc places per 
a professorat contractat doctor i una per a titular d’universitat. 
 
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 100/2019. “Modificar l’acord 51/2019 del consell 
de govern de 2 d’abril, d’aprovació de l’oferta d’ocupació 
pública de la Universitat de València per a l’any 2019,  en 
el sentit de canviar la redacció del paràgraf primer de la 
disposició addicional. Reserva de places per a persones 
amb discapacitat, que queda redactat en els termes 
següents: 



 
 
Universitat de València. CONSELL DE GOVERN 21 DE MAIG DE 2019. 
 

-14- 

“En la promoció a professorat titular d’universitat es 
reservarà una plaça i en la promoció a professorat 
contractat doctor es reservaran cinc places per a ser 
cobertes entre persones amb discapacitat.” 

 
Punt 12. Aprovació, si escau, de l’inici d’expedient de creació de l’Institut 
Universitari de Biotecnologia i Biomedicina –BIOTECMED- 
El vicerector d’Investigació presenta l’assumpte i fa referència a la 
documentació que hi ha en l’Aula Virtual de la Universitat de València.  
Informa que l’ERI es va crear en el 2010 i que tots els investigadors i 
investigadores compleixen els requisits de qualitat científica. 
 
La secretària general afegeix que la memòria que es presenta compta amb 
l’informe d’avaluació de l’Agència Estatal d’Investigació que ho ha valorat 
com a “molt bo”. 
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds. 
 
Per assentiment dels membres del consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 101/2019. “Aprovar l’inici de l’expedient de 
creació de l’Institut Universitari de Biotecnologia i 
Biomedicina –BIOTECMED- i obrir el període d’un mes 
d’informació pública.” 

 
Punt 13. Modificació, si escau, del reglament de personal investigador de 
la Universitat de València.  
 
El vicerector d’Investigació presenta l’assumpte i fa referència a la 
documentació que hi ha en l’Aula Virtual de la Universitat de València.  
Proposa una modificació per tal que en l’article 8.1 se incloga... fins al 
nombre màxim d’hores per any que establisca la legislació vigent... 
Aquesta proposta compta amb els informes favorables dels servis jurídics, 
de la Comissió d’Estatuts i de la Comissió d’Investigació.  
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 (42 vots a favor), es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 102/2019. “Modificar el segon paràgraf de 
l’article 8.1 del Reglament del personal investigador de la 
Universitat de València, aprovat per l’ACGUV 237/2012, 
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de 27 de novembre i modificat per l’ACGUV 163/2018, de 
10 de juliol,  amb el text següent: 
“La participació en tasques docents serà sempre en 
matèries relacionades amb la seua tasca investigadora, 
fins al nombre màxim d’hores per any que establisca la 
legislació vigent, incloent-hi assignatures dins del pla 
d’estudis i també altres tipus de cursos de formació, sense 
que en cap cas no puga desvirtuar-se la finalitat de 
formació en investigació del seu contracte.” 
 

Punt 14. Modificació, si escau, del barem per a l’avaluació de la Memòria 
Anual d’Investigació. 
 
El vicerector d’Investigació presenta l’assumpte i fa referència a la 
documentació que hi ha en l’Aula Virtual de la Universitat de València.  
Afegeix que la Comissió d’Investigació va estudiar el barem i ho va 
informar favorablement. Comenta els canvis proposats en les puntuacions 
de diferents publicacions.  
 
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 103/2019. “Aprovar el Barem per a l’Avaluació 
de la Memòria Anual d’Investigació, que s’adjunta com a 
annex, que deroga el Barem per a la valoració anual de la 
investigació i distribució de l’ajuda a la investigació, 
aprovat pel consell de govern del 28 de maig de 2013 
(ACGUV 91/2013) i modificat en el consell de govern del 
26 de maig de 2015 (ACGUV 118/2015)”. Annex VI. 
 

Punt 15, Autorització, si escau, per a la signatura del convenis de 
col·laboració per a la creació d’Unitats Mixtes. 
 
El vicerector d’Investigació 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 conveni de cooperació amb la Universitat Politècnica de 
València per a la creació d’una unitat mixta d’investigació. 
 
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 104/2019. “Autoritzar, per a la seua subscripció, 
el conveni de col·laboració entre la Universitat Politècnica 
de València i la Universitat de València. Estudi General, 
pel que s’estableix un marc de regulació per a la creació i 
funcionament de la Unitat Mixta d’Investigació “Efimere: 
Art, Educació i Creativitat. Unitat Mixta UV-UPV”, el 
text del qual s’adjunta com a annex.” Annex VII. 

 
Punt 16. Autorització, si escau, per a la signatura de contracte de llicència 
entre la UV, la UPV i FCC Aqualia, S.A. 
 
La vicerectora d’Innovació i Transferència presenta l’assumpte i fa 
referència a la documentació que hi ha en l’Aula Virtual de la Universitat de 
València. Es tracta de dues patents la titularitat de les quals correspon en 
un 50% a la UV i a la UPV en un cas i, en l’altre la UV té un 75% i la UPV 
un 25%. Consisteix en una aplicació informàtica que incorpora sistemes de 
control, basats en la lògica difusa, que permet un control eficient, tant del 
sistema de ventilació, com del procés d’eliminació biològica de nutrients, 
en estacions depuradores d’aigües residuals, optimitzant el funcionament i 
aconseguint mantenir el nivell de nitrogen per baix dels límits de 
l’abocament amb un mínim consum energètic. La Fundació Aqualia està 
molt interessada en aquesta llicència d’explotació. Es proposa allargar la 
vigència del contracte durant 3 anys més. 
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Per assentiment dels membres del consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 105/2019. “Aprovar,  per a la seua subscripció, el 
contracte de llicència d’explotació de patent i software, 
entre la Universitat de València, la Universitat Politècnica 
de València i FCC Aqualia, S.A, el text del qual s’adjunta 
com a annex.” Annex VIII. 

 
Punt 17. Aprovació, si escau, del contracte de cessió de patents de 
Fibrostatin, S.L. a la Universitat de València.  
 
La rectora explica, prèviament a la presentació del punt que, per raons de 
confidencialitat, no s’ha inclòs documentació en l’Aula Virtual. 
 
La vicerectora d’Innovació i Transferència indica que l’origen de 
l’assumpte, que es presenta a aprovació del Consell de Govern, es remunta 
a fa aproximadament un any, quan un reputat investigador de la UV va 
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sol·licitar una reunió per a exposar els problemes de gestió de l’spin-off 
Fibrostatin, de la que la Universitat és sòcia. 
 
En un primer moment es va sol·licitar que la UV rebera en donació totes 
les patents  titularitat de Fibrostatin, la investigació d’algunes de les quals 
es va originar en la UV. Davant la complexitat de l’assumpte, es va 
contactar amb diversos experts del departament de Dret Mercantil, que 
van aconsellar no fer cap operació jurídica, a efectes d’evitar 
complicacions per a la UV, si la societat Fibrostatin no es declarava en 
concurs de creditors. 
 
El 13 de desembre de 2018 Fibrostatin és declarada en concurs, es 
nomena Administrador Concursal i s’inicia la negociació de l’acord que se 
sotmet ací a aprovació.  
 
Ressalta que la finalitat del contracte és única i exclusivament mantenir la 
propietat intel·lectual derivada de la investigació més puntera 
desenvolupada pels seus investigadors. Aleshores, si la UV no assumeix 
aquestes patents, el seu valor passa immediatament a zero, perdent-se 
tant la inversió ja feta, com els anys d’investigació. Sobre aquesta base, es 
proposa assumir únicament les patents considerades pels experts, com a 
més rellevants i que es concreten en 5 famílies de patents de gran interès 
en l’àmbit de la Salut.  
 
Quant al preu de l’operació, és variable amb un límit màxim: 
 

- És variable perquè la UV es compromet a adquirir les patents de les 
cinc famílies considerades rellevants que, a data d’1 de juliol de 
2019, continuen sent titularitat de Fibrostatin i el preu a pagar per 
les patents que finalment s’adquireixen és el del manteniment 
d’aquestes patents des de la data de la declaració del concurs. És a 
dir, el cost variable de l’operació és el que la UV haguera hagut de 
pagar si les patents foren seues des de desembre de 2018. 

 
- Per la seua part, el límit màxim que assumeix la UV en l’operació pel 

que fa a les patents que finalment vaja a assumir, és de 30.000 
euros i inclou el cost d’adquisició més el cost de manteniment de les 
patents durant 3 anys (fins al 31 de desembre de 2021), que és el 
període durant el qual la UV es compromet a mantenir en vigor les 
patents adquirides, amb el sostre de despesa esmentat.  

 
 Cas d’arribar al límit, abans dels tres anys, la UV decidirà quines 
patents deixa caducar, doncs no s’obliga a cap desembossament superior. 
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 Cas de no arribar al límit econòmic en els tres anys, la UV seria lliure 
per decidir quines patents deixa caducar, sense estar obligada a continuar 
fent el desembossament econòmic que comporta el seu manteniment.   
 
En contraprestació de l’adquisició, la UV s’obliga fonamentalment a dues 
coses: 
 

1. Per una part, tractar de col·locar en el mercat aquestes patents de 
la mateixa forma que tracta de col·locar qualsevol patent de la seua 
titularitat. 

2. Per altra part, abonar a l’spin-off de la UV Fibrostatin el 50% de 
l’explotació de les patents, objecte d’aquest contracte, fins a un 
límit màxim. És a dir, el contracte fixa un màxim de retribució a 
l’spin-off, que s’emportarà el 50% de l’explotació, fins arribar a 
l’esmentat màxim. Una vegada superat aquest màxim, el 100% de 
l’explotació serà per a la UV. 

 
Per a concloure, destaca dos aspectes rellevants: 
 

1. Que el contracte està sotmès a la condició de ser ratificat pels 
òrgans de govern de la UV. 

2. Que el contracte preveu que, amb caràcter previ a la ratificació pels 
òrgans de govern, les patents han de sotmetre’s a la valoració 
interna del seu potencial científic per experts de la nostra institució. 
En els informes fets s’ha ressaltat l’interès científic de les patents, 
s’han informat positivament i s’ha proposat l’adquisició de les 
patents per la UV.  

 
En resum, es tracta d’una operació feta amb molta cura, en la que el criteri 
subjacent és: Protegir els drets de la investigació i els drets de la UV, 
limitant en tot moment la responsabilitat de la Institució. 
 
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 106/2019. “Aprovar el contracte de cessió de 
patents, subscrit entre Fibrostatin, S.L i la Universitat de 
València. Estudi General, amb data 19 de febrer de 2019.” 
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Punt 18. Autorització, si escau, per a la signatura de convenis de 
col·laboració. 
 
El vicerectora d’Internacionalització i Cooperació presenta la renovació de 
tres convenis i set noves propostes amb universitats estrangeres. 
 
A continuació, la vicerectora d’Ocupació i Programes Formatius presenta 
un conveni per a la col·laboració en el Programa Campus Científic d’Estiu 
2019, l’objectiu del qual és impulsar l’interès de l’alumnat cap als estudis 
científics i tècnics. 
 
La vicerectora d’Innovació i Transferència presenta la modificació del 
conveni per a la creació de la Càtedra Prospect, a instàncies de la 
Generalitat Valenciana, que ha havia sigut autoritzat. 
 
El vicerector de Projecció Territorial i Societat presenta un conveni amb 
Turisme Comunitat Valenciana. Afegeix que és el quart any que treballem 
amb l’Agència de Turisme. És un projecte coral que recull accions 
relacionades amb la difusió de resultats i engloba 15 projectes. 
 
Finalment, la secretària general presenta el conveni marc amb l’Institut 
Valencià de la Joventut, l’objectiu del qual és establir vies per a la 
realització conjunta d’activitats de divulgació, formació i investigació que 
redunden en benefici de les dues parts. 
 
Tots ells fan referència a la documentació que hi ha en l’Aula Virtual de la 
Universitat de València. 
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Per assentiment dels membres del consell, es prenen els acords següents: 
 

ACGUV 107/2019. “Aprovar,  per a la seua subscripció, la 
renovació del conveni de col·laboració entre la Russian 
Presidential Academy of National Economy and Public 
Administration-RANEPA (Russia) i la Universitat de 
València. Estudi General, el text del qual s’adjunta com a 
annex.” Annex IX. 
 
ACGUV 108/2019. “Aprovar,  per a la seua subscripció, la 
renovació del conveni de col·laboració entre la 
Universidade Federal de Pernambuco (Brasil) i la 
Universitat de València. Estudi General, el text del qual 
s’adjunta com a annex.” Annex X. 
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ACGUV 109/2019. “Aprovar,  per a la seua subscripció, la 
renovació del conveni de col·laboració entre la 
Universidade de Passo Fundo (Brasil) i la Universitat de 
València. Estudi General, el text del qual s’adjunta com a 
annex.” Annex XI. 

 
ACGUV 110/2019. “Aprovar,  per a la seua subscripció, el 
conveni de col·laboració entre l’Instituto de Educaçao 
Superior da Paraiba (Brasil) i la Universitat de València. 
Estudi General, el text del qual s’adjunta com a annex.” 
Annex XII. 
 
ACGUV 111/2019. “Aprovar,  per a la seua subscripció, el 
conveni de col·laboració entre la Universidad de Santa 
Cruz do Sul UNISC (Brasil) i la Universitat de València. 
Estudi General, el text del qual s’adjunta com a annex.” 
Annex XIII. 

 
ACGUV 112/2019. “Aprovar,  per a la seua subscripció, el 
conveni de col·laboració entre la Fundación Universitaria 
Juan de Castellanos (Colómbia) i la Universitat de 
València. Estudi General, el text del qual s’adjunta com a 
annex.” Annex XIV. 

 
ACGUV 113/2019. “Aprovar,  per a la seua subscripció, el 
conveni de col·laboració entre la Universidad del Mayab, 
S.C (México) i la Universitat de València. Estudi General, 
el text del qual s’adjunta com a annex.” Annex XV. 
 
ACGUV 114/2019. “Aprovar,  per a la seua subscripció, el 
conveni de col·laboració entre Ariel University (Israel) i la 
Universitat de València. Estudi General, el text del qual 
s’adjunta com a annex.” Annex XVI. 
 
ACGUV 115/2019. “Aprovar,  per a la seua subscripció, el 
conveni de col·laboració entre la Universidad del Valle de 
Atemajac –UNIVA- (México) i la Universitat de València. 
Estudi General, el text del qual s’adjunta com a annex.”  
Annex XVII. 
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ACGUV 116/2019. “Aprovar,  per a la seua subscripció, el 
conveni de col·laboració entre la Osce Academy Bishkek 
(Kirguistán) i la Universitat de València. Estudi General, 
el text del qual s’adjunta com a annex.” Annex XVIII. 
 
ACGUV 117/2019. “Aprovar,  per a la seua subscripció, el 
conveni de col·laboració entre la Fundación Española para 
la Ciencia y la Tecnologia (FECYT) i la Universitat de 
València. Estudi General, el text del qual s’adjunta com a 
annex.” Annex XIX. 
 
ACGUV 118/2019. “Aprovar, per a la seua subscripció el 
conveni de col·laboració entre la Generalitat Valenciana, a 
través de Presidència, i la Universitat de València. Estudi 
General, per a la creació i funcionament de la Càtedra 
Prospect Comunitat Valenciana, 2030, durant l’exercici 
2019, el text del qual s’adjunta com a annex.” Annex XX. 
 
ACGUV 119/2019. “Autoritzar, per a la seua subscripció, 
el conveni de col·laboració entre Turisme Comunitat 
Valenciana i la Universitat de València. Estudi General, 
per al foment, durant l’any 2019, de la investigació, la 
innovació i la transferència de coneixement al sector 
turístic de la Comunitat Valenciana, el text del qual 
s’adjunta com a annex.” Annex XXI. 
 
ACGUV 120/2019. “Aprovar,  per a la seua subscripció, el 
conveni marc de col·laboració entre la Universitat de 
València. Estudi General i l’Institut Valencià de la 
Joventut (IVAJ), el text del qual s’adjunta com a annex.” 
Annex XXII. 
 

Punt 19. Modificació, si escau, del reglament de règim intern del 
departament d’Economia Financera i Actuarial. 
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 
consell del departament d’Economia Financera i Actuarial ha proposat la 
supressió de la disposició addicional del reglament, que compta amb els 
informes favorables dels serveis jurídics, i la comissió d’Estatuts. 
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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 121/2019. “Modificar el Reglament de règim 
intern del departament d’Economia Financera i Actuarial 
per tal de suprimir la seua disposició addicional, d’acord 
amb el text resultant que s’adjunta com a annex.” Annex 
XXIII. 

 
Punt 20. Aprovació, si escau, de propostes de modificacions de Reglament 
d’Execució Pressupostària. 
 
El vicerector de Cultura i Esport presenta la proposta de preus del Col·legi 
Major Rector Peset per al curs 2019-2020 i fa referència a la 
documentació que hi ha en l’Aula Virtual. Demana que siguen per any 
natural en lloc de curs acadèmic. 
 
A continuació el gerent presenta uns errors materials en les tarifes del 
Taller d’Audiovisuals, que modifiquen el reglament d’execució 
pressupostària. 
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Per assentiment dels membres del consell, es prenen els acords següents: 
 

ACGUV 122/2019. “Informar favorablement sobre la 
proposta de preus d’allotjament del curs 2019-2020 per al 
Col·legi Major Rector Peset, que s’adjunta com a annex, i 
consegüent proposta de modificació del reglament 
d’execució pressupostària.” Annex XXIV. 
 
ACGUV 123/2019. “Informar favorablement sobre la 
proposta de modificació de l’annex 1 del punt 8 “Tarifes 
de serveis del Taller d’Audiovisuals”, del reglament 
d’execució pressupostària, 2019, que s’adjunta com a 
annex.” Annex XXV. 
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Punt 21. Torn obert de paraules.  
 
La directora de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria recorda que el 
proper dissabte, 25 de maig, s’inaugurarà Expociència, al Parc Científic i 
convida tothom a participar-hi. 
 
El degà de la Facultat de Geografia i Història indica que en la darrera reunió 
de degans i deganes es va plantejar la conveniència que l’Escola de 
Doctorat formara part del Consell de Govern pel seu perfil i pes, la qual 
cosa suposa una modificació del reglament de règim intern del consell de 
govern. 
 
La rectora contesta que s’estudiarà aquest assumpte. 
 
I com que no hi ha més assumptes que tractar, es clou la sessió a las 
10:35 hores, de la qual cosa, com a secretària general, estenc aquesta 
acta. 
 
Vist i plau 
La rectora, 
 
 
 
 
Maria Vicenta Mestre Escrivá 
 
 


