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CONSELL DE GOVERN 
 
A la ciutat de València, el dia 20 de juny de 2019, a les 10’12 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 
 
Vicerectora d’Igualtat, Diversitat i 
Sostenibilitat: Elena Martínez 
García 

 
Vicerector de Cultura i Esport: 
Antonio Ariño Villarroya 
 
Delegada de la rectora per a 
estudiantes i estudiants: 
Mercedes Elizalde Monteagudo 
 
Gerent: Juan Vicente Climent Espí 
 
Secretària General: Maria Elena 
Olmos Ortega 
 
Degana Fac.  Filosofia i C. 
Educació: Rosa Mª Bo Bonet 
 
Degana Fac. Filologia, Traducció i 
Comunicació: Amparo Ricós Vidal 
 
Degana Fac. Psicologia: Mª Dolores 
Sancerni Beitia 
 
Degà Fac. Medicina i Odontologia:  
Francisco Javier Chorro Gascó 
 
Degà Fac. Infermeria I Podologia: 
Antonio Merelles Tormo 
 
Degana Fac. Química: Adela Mauri 
Aucejo 
 
Degà Fac. Farmàcia: Juan Carlos 
Moltó Cortés 
 
Directora ETS Enginyeria: Paula 
Marzal Doménech 
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Vicedegà Fac. Dret: Rafael 
Marimón Durá 
 
Degà Fac.  Economia: José Manuel 
Pastor Monsalves. 
 
Vicedegà Fac. Ciències Socials: 
Ramon Llopis Goig 
 
Representant departaments: 
Cristina Buigues González (en 
funcions) 
 
Representant departaments: 
Joaquin Martín Cubas 
 
Representant departaments: Silvia 
Rueda Pascual 
 
Representant Instituts 
universitaris: Santiago Noguera 
Puchol 
 
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. 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 
 
PAS Fac. Medicina i Odontologia: 
Francisco Rafael Marí Grafiá 
 
PAS CM. Rector Peset: Carlos 
Javier López Benedi 
 
PAS Servei Informàtica: Gabriel 
Aparicio i Pla.  
 
PAS Servei Informàtica: Fuensanta 
Doménech Roda 
 
PAS Fac. Medicina i Odontologia: 
Mª Vicenta Alandi Palanca 
 
Coordinadora AGE: Laura Barrios 
Oliver  
 
(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 
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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 

 
 

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

per a tractar els punts del següent 
 

ORDRE DEL DIA: 
 
1. Aprovació, si escau, de l’acta del Consell de Govern de 21 de maig de 
2019. 
2. Informe de la rectora.  
3. Aprovació, si escau, de sol·licitud de promoció de professorat per al 
curs 2019-2020. 
4. Aprovació, si escau, de les convocatòries de perfils i tribunals de places 
de catedràtic/a d’universitat, dotades per afavorir la promoció de 
professorat titular d’universitat en el curs 2019-2020. 
5. Aprovació, si escau, de dotació a àrees de coneixement de places de 
professorat contractat doctor i de professorat titular d’universitat, en el 
marc del Programa d’estabilització de professorat associat per al curs 
2019-2020, corresponents a les ofertes públiques d’ocupació dels anys 
2018 i 2019. 
6. Aprovació, si escau, de determinació de places de contractat doctor i/o 
professorat titular d’universitat vacants, adscrites a àrees amb situacions 
greus de plantilla, corresponents a les ofertes públiques d’ocupació de 
2018 i 2109. 
7. Aprovació, si escau, de sol·licitud de canvi d’adscripció de centre. 
8. Aprovació, si escau, de sol·licitud de canvi de dedicació a temps parcial 
de professorat titular d’universitat. 
9. Aprovació, si escau, de transformació de places vacants, generades 
amb posterioritat a l’acord del Consell de Govern de 21 de maig de 2019. 
10. Informe sobre sol·licituds de llicència per període sabàtic, curs 2019-
2020. 
11. Aprovació, si escau, de propostes de contractació o renovació de 
professorat emèrit. 
12. Aprovació, si escau, de propostes de nomenament de professorat 
honorari. 
13. Aprovació, si escau, de sol·licituds de comissions de serveis. 
14. Correcció d’errors, si escau, en el barem per a la selecció de 
professorat ajudant doctor de la Facultat de Dret. 
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15. Aprovació, si escau, del reglament per a l’obtenció de la menció 
industrial en els títols de doctor i doctora expedits per la UV i model de 
conveni. 
16. Aprovació, si escau, del Protocol d’atenció a la identitat i l’expressió 
de gènere de la Universitat de València.  
17. Autorització, si escau, per a la signatura de convenis de col·laboració. 
18. Modificació, si escau, del reglament de règim intern del departament 
de Física de la Terra i Termodinàmica (art. 6). 
19. Aprovació, si escau, de l’acord per a l’aplicació del decret 42/2019 de 
22 de març, del Consell, en matèria de permisos i llicències. 
20. Aprovació, si escau, de barems per a la provisió de llocs de treball del 
personal d’administració i serveis de la Universitat de València.  
21. Informe sobre declaració d’obres d’emergència. 
22. Aprovació, si escau, proposta de modificació de preus públics del 
Reglament d’Execució Pressupostària, 2019. 
23. Torn obert de paraules. 
 

----------- 
 
Excusen la seua assistència els membres següents: 
. Vicerectora d’Ocupació i Programes Formatius: Mª Adela Valero 
Aleixandre 
 
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 124/2019. “Aprovar l’acta de la sessió del consell 
de govern de 21 de maig de 2019.” 
 

Punt 2. Informe de la rectora.  
 
La rectora destaca que els governs municipals i de la Generalitat ja han 
pres possessió. Igualment, informa que s’ha produït la presa de possessió 
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de nous rectors i rectores d’algunes universitats espanyoles: la Pública de 
Navarra (Ramón Gonzalo), la de Lleida (Jaume Puy), la de Jaen (Juan 
Gómez), La Laguna (Rosa Aguilar), l’Europea de Madrid (Elena Gazapo) i la 
Universitat Complutense de Madrid (Joaquin Goyache).  
 
També han estat reelegits la rectora de la Universitat de Granada (Pilar 
Aranda) i el rector de la Universitat d’Almeria (Carmelo Rodríguez). 
 
Per la nostra proximitat més immediata, informa que ha pres possessió el 
nou rector de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, professor Juan José 
Ruiz i l’acomiadament del professor Jesús Tadeo Pastor que ha finalitzat el 
seu període de govern. Afegeix que amb aquesta universitat pública hem 
tingut una bona sintonia de treball en la gestió d’elements que ens són 
comuns com a part del Sistema Universitari Públic Valencià i anem a 
continuar treballant en aquesta línia. 
 
Respecte a les felicitacions, la rectora felicita a les següents persones de la 
comunitat universitària que han rebut reconeixements, donant-lis 
l’enhorabona: 
 
. El professor José Antonio Sobrino, catedràtic de Física i president de 
l’Asociación Española de Teledetección per rebre el Premi Jaume I per les 
seues investigacions en l’estudi dels canvis planetaris. 
. El Dr. Tomás Sala, professor emèrit de la Facultat de Dret, per rebre la 
medalla de l’Acadèmia de Legislació i Jurisprudència en reconeixement a la 
seua dilatada trajectòria. En aquesta Acadèmia ha ingressat la professora   
Carolina Castillo de la Facultat de Dret. 
. El professor Vicent Martínez, catedràtic de la Facultat de Física, per haver 
estat elegit vocal de la Confederació de Societats Científiques.  
. L’estudiant Ângela Inmaculada Hoyos, per rebre una de les beques de La 
Caixa per a cursar estudis de doctorat.  
 
Enhorabona a tots i totes. 
 
En l’apartat d’actualitat de gestió i política universitària, la rectora indica 
que  el passat 31 de maig, els professors Roger Chartier i Jürgen Basedow 
van ser investits doctors honoris causa per la Universitat de València, en 
aplicació dels acords adoptats per aquest Consell de Govern. 
Posteriorment, al mes de juny, s’han celebrat les cerimònies d’investidura 
de nous doctors i doctores del curs acadèmic passat, en la línia iniciada de 
tractar d’obrir la participació al màxim nombre de nous doctorats. 
 
També informa que s’han lliurat els premis de la Fundació Cañada Blanch i 
que la UV ha rebut com a donació l’arxiu familiar de l’advocat i poeta 
Rafael Ferrer i Bigné. 
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Indica que ha tingut lloc la Trobada de Rectors i Rectores de les 
Universitats Cubanes i Espanyoles, a Santander. En aquest sentit anem a 
continuar enfortint les nostres relacions amb universitats cubanes. 
Exemple d’aquesta línia d’activitat és la sol·licitud d’autorització de 
signatura de convenis de col·laboració que tot seguit se sotmetrà a la 
consideració del Consell de Govern.  
 
D’altra part, indica que el decret 6/2019, de 17 de juny del president de 
la Generalitat, nomena el nou Consell i felicita els professors de la nostra 
Universitat, Rubén Martínez Dalmau, Vicent Soler i Rosa Pérez Garijo, pel 
seu nomenament com a vicepresident segon del Consell i conseller de 
Vivenda i Arquitectura Bioclimàtica, conseller d’Hisenda i Model Econòmic i 
consellera de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat 
Democràtica, respectivament.  
 
Afegeix que el president de la Generalitat ha considerat atendre una 
demanda del sistema universitari públic valencià, la creació d’una 
conselleria amb competències en innovació, universitats, ciència i societat 
digital. La titular serà la professora de la Universitat d’Alacant, Carolina 
Pascual Villalobos. 
 
La rectora desitja el major dels encerts a aquest nou Consell i indica que hi 
ha hagut representació institucional en la presa de possessió de les 
conselleries vinculades a les nostres línies d’activitat i ho fa extensiu a les 
alcaldies on la Universitat de València té presència física: València, 
Burjassot, Paterna, Ontinyent i Gandia i als municipis amb els que tenim 
acords de col·laboració i desenvolupem activitats conjuntes. 
 
En aquest sentit, considera, i així ho ha comentat recentment als 
Rectorats de les universitats públiques valencianes, que cal continuar 
reivindicant el model de finançament del sistema universitari a nivell 
autonòmic, el tancament del conveni col·lectiu, ja preacordat amb la 
Generalitat, un impuls del govern valencià per tal que, entre totes i tots, 
aconseguim un Pacte per l’Educació i la Investigació que ens proporcione 
un entorn estable de plans d’estudi, de figures contractuals, de 
coordinació dels sistemes educatius i de recerca, innovació i transferència.  
 
Finalment, recorda que hui és el Dia Mundial de les persones refugiades, 
persones que necessiten del suport d’altres per tal de superar la 
persecució a què han estat sotmeses. La nostra és una societat solidària i 
ho hem de demostrar. La Universitat de València amb l’Institut de Drets 
Humans, també ho és. Però, a més de recordar el drama de la immigració a 
què es veuen abocades milions de persones del món per les diferents 
circumstàncies que concorren en els seus territoris de dèficit democràtic i 
de llibertats o, fins i tot de guerres, recorda també que estem celebrant la 
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llibertat i la diversitat. Diversitat que hem de seguir reivindicant i llibertats 
que hem de continuar treballant perquè siguen efectives, especialment en 
aquestes setmanes d’Orgull LGTBI i en aquests temps en què la 
intolerància ha arribat a la política. 
 
En eixe sentit, aquest setmana, ha començat a onejar a l’edifici del 
Rectorat, la bandera multicolor de l’Orgull, bandera que ha estat mutilada 
en un atac a aquest símbol, però que ahir es va reposar, quan també 
celebràrem els 50 anys de les protestes d’Stonewall, amb una actuació a la 
plaça Darwin i hui es produirà al Campus de Burjassot.  
 
Finalment, dóna un missatge de tolerància i de solidaritat perquè no es pot 
discriminar a cap persona per cap raó i continuarem reclamant el respecte 
a les persones, que ha de ser un valor central de la nostra Universitat.  
 
La rectora cedeix la paraula la secretària general perquè informe dels 
departaments que han adequat els seus reglaments de règim intern. 
 
La secretària general comunica que els departaments que han mostrat la 
seua conformitat amb l’actualització del seu reglament de règim intern són 
els següents: 
. Departament de Didàctica i Organització Escolar. 
. Departament d’Educació Comparada i Història de l’Educació.  
. Departament de Mètodes d’Investigació i Diagnòstic en Educació. 
. Departament de Teoria de l’Educació. 
. Departament d’Educació Física i Esportiva 
. Departament d’Infermeria 
. Departament de Física de la Terra i Termodinàmica. 
 
D’altra part, informa que s’han convocat reunions per a elegir 
representants de degans/es i directors/es, amb veu i vot en el Consell de 
Govern, de centres, departaments i instituts universitaris els dies 1, 2 i 3 
de juliol, els resultats dels quals tindran efecte en el proper curs acadèmic.   
 
Punt 3. Aprovació, si escau, de sol·licitud 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 es tracta d’una sol·licitud de promoció, que havia 
quedat pendent en la darrera sessió del consell de govern. L’informe de la 
Comissió de Professorat és favorable. 
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
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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 125/2019. “Aprovar la sol·licitud del professor 
Anacleto Ferrer Mas, de promoció a la figura de 
catedràtic d’universitat per al curs 2019/2020, d’acord 
amb les dades que s’adjunten com a annex .” Annex I. 

 
Punt 4. Aprovació, si escau, de les convocatòries de perfils i tribunals de 
places de catedràtic/a d’universitat, dotades per afavorir la promoció de 
professorat titular d’universitat en el 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. Es tracta dels perfils i tribunals de 35 places ja aprovades en 
consell de govern per a promoció interna de professorat titular a 
catedràtic/a 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 (42 vots a favor), es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 126/2019. “Informar favorablement sobre els 
perfils i tribunals de les places de catedràtic/a 
d’universitat, que s’adjunten com a annex, dotades per 
afavorir la promoció de professorat titular d’universitat 
en el curs 2019-2020 .” Annex II. 

 
Punt 5. Aprovació, si escau, de dotació a àrees de coneixement de places 
de professorat contractat doctor i de professorat titular d’universitat, en 
el marc del Programa d’estabilització de professorat associat per alcurs 
2019-2020, corresponent a les ofertes públiques d’ocupació dels anys 
2018 i 2019. 
 
El vicerector d’Ordenació Acadèmica i Professorat presenta l’assumpte i fa 
referència a la documentació que hi ha en l’Aula Virtual de la Universitat de 
València. Indica que es tracta de 3 places de TU de l’oferta pública 
d’ocupació del 2018 i 10 places de professorat contractat doctor de 
l’oferta de 2019, destinades al pla d’estabilització de professorat associat. 
Per tant queda pendent per al 2020, l’oferta de 3 places de contractat 
doctor dins de l’esmentat pla. Afegeix que s’han rebutjat algunes 
sol·licituds d’estabilització perquè no complien els requisits exigits en el 
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pla. La Comissió de Professorat ha emès informe favorable i la Mesa 
Negociadora ha estat informada. 
 
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 127/2019. “Aprovar la dotació a àrees de 
coneixement de les places de professorat contractat doctor 
i de professorat titular d’universitat, que s’adjunten com a 
annex, en el marc del Programa d’estabilització de 
professorat associat, per al curs 2019/2020, corresponents 
a les ofertes públiques d’ocupació dels anys 2018 i 2019”. 
Annex III. 

 
Punt 6. Aprovació, si escau, de determinació de places de contractat 
doctor i/o professorat titular d’universitat vacants, adscrites a àrees am 
situacions greus de plantilla, corresponents a les ofertes públiques 
d’ocupació de 2018 i 2019. 
 
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 en total es tracta de 16 places vacants, de les quals, 
tres són places de professorat titular d’universitat. En aquesta proposta 
de convocatòria, informada favorablement per la Comissió de Professorat, 
s’ha tingut en compte els criteris de dèficit docent elevat i envelliment. 
 
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), en pren l’acord següent: 
 

ACGUV 128/2019.  
“1. Aprovar la transformació de les places de professorat 
titular d’universitat números 2512 (àrea d’Educació Física 
i Esportiva), 2264 (àrea d’Estomatologia) i 1076 (àrea de 
Fisioteràpia) en places de professorat contractat doctor. 
2. Aprovar la convocatòria a concurs de les places vacants 
que figuren a l’annex adjunt.” Annex IV. 
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Punt 7. Aprovació, si escau, de sol·licitud 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. Es tracta del canvi d’adscripció d’una plaça de professorat titular 
de la Facultat de Dret a la Facultat de Ciències Socials. Els informes són 
favorables.  
 
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 129/2019. “Aprovar el canvi d’adscripció de la 
plaça núm. 5445, ocupada per la professora Elena García 
Testal, de la Facultat de Dret a la Facultat de Ciències 
Socials.” 

 
Punt 8. Aprovació, si escau, de sol·licitud de canvi de dedicació a temps 
parcial de professorat 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 
València. Els informes del departament de Dret Mercantil Manuel Broseta 
Pont i de la Comissió de Professorat són favorables. 
 
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 130/2019. “Aprovar la sol·licitud del professor 
titular d’universitat, Javier Viciano Pastor, adscrit a 
l’àrea de coneixement de Dret Mercantil de canvi de la 
seua dedicació a temps parcial.” 

 
Punt 9. Aprovació, si escau, de transformació de places vacants, 
generades amb posterioritat a l’acord del consell de govern de 21 de maig 
de 2019. 
 
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’han produït situacions sobrevingudes, sobretot per 
jubilacions, generant vacants que s’han conegut progressivament. Per 
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tant, s’ha fet una revisió i es presenta aquesta proposta, amb l’informe 
favorable de la Comissió de Professorat. 
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds. 
 
Se sotmet a votació la proposta. La proposta es fa a mà alçada i per 
unanimitat (42 vots a favor), es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 131/2019. “Aprovar la transformació a la figura 
de professorat ajudant doctor de les places vacants, que 
s’adjunten com a annex, generades amb posterioritat a 
l’acord del consell de govern del 21 de maig de 2019, amb 
efectes des de la data en què es produesca la vacant.” 
Annex V. 

 
Punt 10. Informe sobre sol·licituds de llicències per període sabàtic, 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 Comissió de Professorat i la Comissió d’Investigació 
van fer una valoració provisional de mèrits per a l’obtenció del període 
sabàtic que es va publicar i es presentaren una sèrie d’al·legacions, amb el 
resultat de la baremació de 25 places que es presenta. Demana que el 
consell de govern es pronuncie, ja que la capacitat per a concedir les 
sol·licituds correspon a la rectora.  
 
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 132/2019. “Aprovar l’acord que s’adjunta com a 
annex, mitjançant el qual s’informa favorablement la 
valoració definitiva feta per la Comissió d’Investigació i 
per la Comissió de Professorat dels mèrits del professorat 
sol·licitant i proposa l’adjudicació de vint-i-cinc llicències 
per període sabàtic, per al curs 2019/2020.” Annex VI. 

 
Punt 11. Aprovació, si escau, de propostes de contractació de professorat 
emèrit.  
 
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. Afegeix que la Comissió de Professorat va analitzar els mèrits i el 
compliment dels requisits i va informar favorablement les propostes. Es 
presenten 12 noves sol·licituds i 6 renovacions. De moment, no hi ha límit 
de contractacions, però el nombre total de places de professorat emèrit 
que figura en la relació de llocs de treball, és de 42 places. Amb les 
peticions actuals se superarà aquest màxim. Per tant, aquestes places es 
consideraran com a places d’incidències en lloc de places estructurals de 
plantilla, però el professorat no es veurà afectat.  
 
En vistes al futur, potser s’haurien de revisar els criteris de concessió, ja 
que, els actuals no són suficientment selectius. 
 
S’obre un torn d’intervencions. 
 
El degà de la Facultat de Fisioteràpia dóna suport a la concessió a favor 
del professor Luis Such Belenguer, de qui destaca que ha sigut el primer 
coordinador del departament de Fisiologia i primer director quan el centre 
encara era escola universitària, a més de creador del grup d’investigació 
amb la Universitat Politècnica de València. 
 
El degà de la Facultat de Farmàcia dóna suport a la candidatura a favor de 
Santiago Mas Coma pels seus mèrits docents i investigadors i responsable 
de doctorats honoris causa. 
 
El vicedegà de la Facultat de Ciències Socials recolza la proposta d’Ernest 
García García, primer degà de la Facultat i figura central de la Sociologia, 
amb importants aportacions a les ciències socials.  
 
La directora de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria dóna suport al 
professor Enrique Dede García-Santamaria. Destaca la seua gran 
contribució a la transferència i al coneixement en el seu camp, amb molta 
motivació en el seu treball i en la mentorització dels estudiants.  
 
El vicedegà de la Facultat de Dret, professor Marimón, dóna el seu suport a 
favor dels professors Antonio Bar Cendón i Salvador Carrión Olmos, pels 
seus rellevants mèrits que concorren en cada un d’ells.  
 
El degà de la Facultat de Medicina i Odontologia recolça les propostes a 
favor de Lluis Such Belenguer i Ana Lluch Hernández que tenen una 
reconeguda tradició en investigació i docència. A més, en el cas d’Ana 
Lluch, també en la tasca assistencial. Opina que encara poden aportar 
molt. 
 
La degana de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació defensa la 
candidatura d’Àngel López García-Molins que continua amb la seua 
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producció científica; doctor honoris causa, que ha rebut molts premis. Des 
del punt de vista docent i de la comunitat científica,  considera que ha de 
continuar la seua tasca.  
 
El degà de la Facultat de Geografia i Història dóna suport al professor 
Rafael Benítez Sánchez-Blanco que, a més de complir tots els requisits de 
docència i investigació, està molt vinculat a la Universitat de València i és 
un gran valor del nostre entorn, que ha donat a l’àrea d’Història Moderna 
una gran producció transversal.  
 
La degana de la Facultat de Química dóna suport a la proposta de 
Francisco Vicente Pedrós, que té més de 200 articles publicats, 9 patents, 
comunicacions a congressos, etc. a més de la seua activitat docent, 
investigadora i de gestió universitària.  
 
Finalment, el degà de la Facultat de Ciències Matemàtiques dóna suport a 
la proposta de Francisco Montes Suay amb mèrits sobradament 
reconeguts. 
 
Se sotmeten a votació secreta les propostes. Realitzat l’escrutini el 
resultat és el següent: 
 
Noves sol·licituds: 
. Bar Cendón, Antonio: 34 vots a favor, 9 en blanc 
. Benítez Sánchez-Blanco: 33 vots a favor, 10 en blanc. 
. Carrión Olmos, Salvador: 33 vots a favor, 10 en blanc. 
. Dede García-Santamaria, Enrique: 35 vots a favor, 8 en blanc. 
. García García, Ernest: 37 vots a favor, 6 en blanc. 
. Llopis González, Agustín: 32 vots a favor, 11 en blanc. 
. Lluch Hernández, Ana: 39 vots a favor, 4 en blanc. 
. López García-Molins, Àngel: 34 vots a favor, 9 en blanc. 
. Mas Coma, Santiago: 35 vots a favor, 8 en blanc. 
. Montes Suay, Francisco: 36 vots a favor, 7 en blanc. 
. Such Belenguer, Luis: 35 vots a favor, 8 en blanc. 
. Vicente Pedrós, Francisco: 35 vots a favor, 8 en blanc. 
 
Renovacions: 
. Alborch Domínguez; Enrique: 33 vots a favor, 10 en blanc. 
. Melero Bellido, Antonio: 34 vots a favor, 9 en blanc. 
. Oleza Simó, Juan: 36 vots a favor,7 en blanc. 
. Pérez Alonso-Geta, Petra M.: 33 vots a favor, 10 en blanc. 
. Sala Franco, Tomás: 36 vots a favor, 7 en blanc. 
. Talens Carmona, Jenaro: 35 vots a favor, 8 en blanc. 
 
Per tant, es pren l’acord següent: 
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ACGUV 133/2019.  
“1. Aprovar la contractació del professorat emèrit següent: 

Professorat Departament actual Centre/departament 
proponent  

Bar Cendón, Antonio Dret Constitucional, 
Ciència Política i de 
l’Administració 

Fac. Dret 

Benítez Sánchez-
Blanco, Rafael  

Història Moderna i 
Contemporània 

Fac. Geografia i 
Història 

Carrión Olmos, 
Salvador 

Dret Civil Fac. Dret-Dep. Dret 
Civil-Dept. Dret 
Romà i Dret 
Eclesiàstic de 
l’Estat 

Dede García-
Santamaria, Enrique 

Enginyeria Electròncia  ETSE 

García García, Ernest Sociologia i 
Antropologia Social 

Fac. Ciències 
Socials 

Llopis González, 
Agustín 

Medicina Prev. i Salut 
Pública, CC. 
Alimentació, 
Toxicologia i Medicina 
Legal 

Dept. Biologia 
Cel·lular, Biologia 
Funcional i 
Antropologia 
Física- Dept. 
Botànica i Geologia 

Lluch Hernández, 
Anna 

Medicina Fac. Medicina i 
Odontologia 

López García-Molins, 
Ángel 

Teoria dels Llenguatges 
i CC. De la Comunicació 

Fac. Filologia, 
Traducció i 
Comunicació. 

Mas Coma, Santiago Farmàcia i Tecnologia 
Farmacèutica i 
Parasitologia 

Fac. Farmàcia 

Montes Suay, 
Francisco 

Estadística i Investigació 
Operativa 

Fac. CC. 
Matemàtiques 

Such Belenguer, Luis  Fisiologia Dept. Fisiologia- 
Dept. Medicina 

Vicente Pedrós, Química Física Dept. Química 
Física-Dept. 
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Francisco Química Inorgànica 
 
2. Aprovar la renovació de la contractació del professorat emèrit 
següent: 

Professorat Departament Centre 
Alborch Domínguez, 
Enrique 

Fisiologia Fac. Medicina i 
Odontologia 

Melero Bellido, 
Antonio 

Filologia Clàssica Fac. Filologia, 
Traducció i 
Comunicació 

Oleza Simó, Juan Filologia Espanyola Fac. Filologia, 
Traducció i 
Comunicació 

Pérez Alonso-Geta, 
Petra M. 

Teoria de l’Educació Fac. Filosofia i CC. 
De l’Educació 

Sala Franco, Tomás Dret del Treball i de 
la Seguretat Social 

Fac. Dret 

Talens Carmona, 
Jenaro 

Teoria dels 
Llenguatges i CC. De 
la Comunicació 

Fac. Filologia, 
Traducció i 
Comunicació 

 
Punt 12. Aprovació, si escau, de propostes de nomenament de 
professorat honorari. 
 
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 totes són noves propostes. Hi ha tres situacions 
excepcionals, que s’han inclòs per aplicació de la modificació de l’art.1.2 
del reglament del professorat honorari que diu que “En el cas del 
professorat de la Universitat de València jubilat, serà requisit per al 
nomenament com a honorari haver assolit en actiu l’edat màxima de 
jubilació que correspon als funcionaris dels cossos docents universitaris. 
Excepcionalment es podrà contemplar el nomenament de professorat 
jubilat abans d’aquesta edat i a partir dels 65 anys, si han concorregut en 
la jubilació condicions limitants per a l’activitat docent i investigadora, les 
quals s’hauran de justificar en la proposta inicial i seran valorades per la 
Comissió de Professorat.” Dos d’ells han al·legat motius familiars i l’altre 
motius de salut. 
 
L’informe de la Comissió de Professorat és favorable. 
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S’obre un torn d’intervencions.  
 
Els degans donen suport a les propostes presentades.  
 
Se sotmet a votació secreta la proposta. Realitzat l’escrutini s’obté el 
resultat següent: 
 
. Asensio Aguilar, Gregorio. 33 vots a favor, 10 en blanc. 
. Belda Nácher, Francisco Javier. 34 vots a favor, 9 en blanc. 
. Company Ramón, Juan Miguel 32 vots a favor, 11 en blanc. 
. Defant Andreas. 32 vots a favor, 11 en blanc. 
. Fustero Lardiés, Santos. 31 vots a favor, 12 en  blanc. 
. García Monerris, Carmen. 32 vots a favor, 11 en blanc. 
. Guia Marín, Luis. 34 vots a favor, 9 en blanc. 
. Hernández Mijares, Antonio. 34 vots a favor, 9 en blanc. 
. Martínez Carracedo, Celso. 31 vots a favor, 12 en blanc. 
. Mac Arthur, Alasdair. 31 vots a favor, 12 en blanc. 
. Moratal Mascarell, José María. 33 vots a favor, 10 en blanc. 
. Peña Martínez, Ramón. 31 vots a favor, 12 en blanc.  
. Santonja Lucas, José Juan. 21 vots a favor, 11 en blanc. 
. Soler i Marco, Vicent. 38 vots a favor, 5 en blanc. 
. Sotillo Martí, Antonio. 35 vots a favor, 8 en blanc. 
. Tormo García, Lluis. 33 vots a favor, 10 en blanc. 
 
Per tant, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 134/2019. “Aprovar, per al curs 2019/2020, el 
nomenament del professorat honorari següent: 

 
Professorat Departament 

Asensio Aguilar, Gregorio Química Orgànica 
Belda Nácher, Francisco Javier Cirurgia 
Company Ramón, Juan Miguel Teoria dels Llenguatges i CC. 

De la Comunicació 
Defant Andreas Anàlisi Matemàtica 
Fustero Lardiés, Santos Química Orgànica 
García Monerris, Carmen Història Moderna i 

Contemporània 
Guia Marín, Lluis Història Moderna i 

Contemporània 
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Hernández Mijares, Antonio Medicina 
Martínez Carracedo, Celso Matemàtiques 
Mac Arthur, Alasdair Física de la Terra i 

Termodinàmica 
Moratal Mascarell, José Maria Química Inorgànica 
Peña Martínez, Ramón Física de la Terra i 

Termodinàmica 
Santonja Lucas, José Juan Pediatria, Obstetrícia i 

Ginecologia 
Soler i Marco, Vicent Estructura Econòmica 
Sotillo Martí, Antonio Dret Mercantil Manuel Broseta 

Pont 
Tormo García Luis Anàlisi Econòmica” 

 
 
Punt 13. Aprovació, si escau, de sol·licituds de comissions de serveis.  
 
El vicerector d’Ordenació Acadèmica i Professorat presenta l’assumpte i fa 
referència a la documentació que hi ha en l’Aula Virtual de la Universitat de 
València. Afegeix que es tracta de dues pròrrogues de comissions de 
serveis que la Comissió de Professorat i els departaments corresponents 
han informat favorablement. 
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds. 
 
Per assentiment dels membres del consell, es prenen els acords següents: 
 

ACGUV 135/2019. “Informar favorablement la pròrroga 
de comissió de serveis del professor Jacques Robert 
François Duquette, del departament de Filosofia de la 
Universitat de València, per a prestar els seus serveis a la 
Universitat Complutense de Madrid, durant el curs 
acadèmic 2019-2020”. 

 
ACGUV 136/2019. “Sol·licitar a la Universitat de Castella-
La Manxa la pròrroga de comissió de serveis per al 
professor Antonio Laguna Platero, per a prestar els seus 
serveis a la Universitat de València, durant el curs 
acadèmic 2019-2020”. 
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Punt 14. Correcció d’errors, si escau, en el barem per a la selecció del 
professorat ajudant doctor de la Facultat de Dret.  
 
La rectora informa que aquest punt es retira de l’ordre del dia. 
 
Punt 15. Aprovació, si escau, del reglament per a l’obtenció de la menció 
industrial en els títols de doctor i doctora expedits per la UV i model de 
conveni.  
 
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 aquest reglament compleix amb les regulacions 
establertes al decret 99/2001, de 28 de gener, pel que es regulen els 
ensenyaments oficials de doctorat i s’estableixen els casos on ha 
d’aparèixer la menció de “Doctorat industrial” al títol de doctor. En 
aquests casos, el reglament indica els requisits generals i els específics per 
a l’atorgament d’aquesta menció. Per al desenvolupament del Doctorat 
industrial, la Universitat de València ha de signar un conveni amb l’empresa 
corresponent, el model del qual presenta, que suposa la realització d’una 
tesi doctoral en el marc d’un projecte empresarial o de l’administració 
pública. 
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
La directora de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria agraeix la proposta i 
demana que aquests documents siguen traduïts a l’anglès, en el cas 
d’empreses internacionals. 
 
Se sotmet a votació la proposta. La votació es fa a mà alçada i per 
unanimitat (41 vots a favor), en pren l’acord següent: 
 

ACGUV 137/2019. “Aprovar el Reglament per a 
l’obtenció de la menció industrical en els títols de doctor i 
doctora expedits per la Universitat de València i el model 
de conveni entre la Universitat de València i l’empresa 
corresponent per a la realització d’un doctorat 
industrial, els textos dels quals  s’adjunten com a annex”. 
Annex VII. 

 
Punt 16. Aprovació, si escau, del Protocol d’atenció a la identitat i 
l’expressió de gènere de la Universitat de València.  
 
La vicerectora d’Igualtat, Diversitat i Sostenibilitat 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, d’acord amb la normativa vigent autonòmica i estatal, 
es desenvolupa aquest protocol per a garantir els drets dels membres de 
la comunitat universitària en l’àmbit de l’autodeterminació de la identitat i 
l’expressió del gènere en l’àmbit universitari. 
 
Agraeix al vicerector d’Estratègia, Qualitat i Tecnologies de la Informació i 
a la directora del Servei d’Informàtica la seua col·laboració i treball. 
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
La degana de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació agraeix 
l’elaboració d’aquest Protocol que permetrà normalitzar situacions reals. 
 
La degana de la Facultat de Química pregunta si hi ha previsió de fer 
cursos de formació per al personal d’administració i serveis. 
 
La vicerectora contesta que es farà un acte de presentació i que el Servei 
de Formació Permanent ja està impartint un curs de formació.  
 
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 138/2019. “Aprovar el Protocol d’atenció a la 
identitat i a l’expressió de gènere de la Universitat de 
València amb l’informe explicatiu, que s’adjunten com a 
annex.” Annex VIII.  

 
Punt 17. Autorització, si escau, per a la signatura de convenis de 
col·laboració.  
 
El vicerector d’Internacionalització i Cooperació, el vicerector 
d’Investigació, la vicerectora d’Innovació i Transferència, el vicerector de 
Cultura i Esport i la secretària general presenten els convenis 
corresponents a la seua àrea de treball i fan referència a la documentació 
que hi ha en l’Aula Virtual.  
 
A continuació, la vicerectora d’Innovació i Transferència informa també 
sobre una modificació en el conveni amb la Conselleria d’Educació, 
Investigació, Cultura i Esport per a la creació de la càtedra de Drets 
Lingüístics, que es va aprovar en el consell de govern del 18 de febrer. 
 
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 139/2019. “Aprovar, per a la seua subscripció el 
conveni marc de col·laboració entre la Universidad 
Nacional (Costa Rica) i la Universitat de València. Estudi 
General, el text del qual s’adjunta com a annex.”  Annex 
IX. 
 
ACGUV 140/2019. “Aprovar, per a la seua subscripció, el 
conveni marc de cooperació cultural, educacional i 
científica entre la Universidad Nacional de La Plata de la 
República Argentina i la Universitat de València. Estudi 
General, el text del qual s’adjunta com a annex.” Annex X. 

 
ACGUV 141/2019. “Aprovar, per a la seua subscripció, el 
conveni entre la Universidad Autònoma de Santo Domingo 
(República Dominicana) i la Universitat de València. 
Estudi General, el text del qual s’adjunta com a annex.”  
Annex XI. 
 
ACGUV 142/2019. “Aprovar, per a la seua subscripció, el 
conveni entre la Universidad Central del Este (República 
Dominicana) i la Universitat de València. Estudi General, 
el text del qual s’adjunta com a annex.” Annex XII. 
 
ACGUV 143/2019. “Aprovar, per a la seua subscripció, el 
conveni entre la Universidad Academia de Humanismo 
Cristiano (Chile) i la Universitat de València. Estudi 
General, el text del qual s’adjunta com a annex.” Annex 
XIII. 
 
ACGUV 144/2019. “Aprovar, per a la seua subscripció, el 
conveni marc de col·laboració entre la Universidad de 
Holguin (Cuba) i la Universitat de València, el text del 
qual s’adjunta com a annex.” Annex XIV. 

 
ACGUV 145/2019. “Aprovar, per a la seua subscripció, el 
conveni de col·laboració entre l’Agència Valenciana de 
Seguretat i Resposta a les Emergències i la Universitat de 
València. Estudi General, per a l’exercici de l’activitat 
investigadora relacionada amb el risc d’inundacions, el 
text del qual s’adjunta com a annex.” Annex XV. 
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ACGUV 146/2019. “Aprovar, per a la seua subscripció, el 
conveni entre el Consorci Centro de Investigación 
Biomédica en Red, M.P. (CIBER) i la Universitat de 
València. Estudi General, per a la promoció i l’impuls de 
la investigació en l’àrea temàtica de Bioenginyeria, 
Biomaterials i Nanomedicina, Unidad 26 de NANBIOSIS, 
el text del qual s’adjunta com a annex.” Annex XVI. 
 
ACGUV 147/2019. “Aprovar, per a la seua subscripció, el 
conveni marc de col·laboració entre la Asociación de 
Hogares Compartidos i la Universitat de València. Estudi 
General, el text del qual s’adjunta com a annex.” Annex 
XVII. 
 
ACGUV 148/2019. “Aprovar, per a la seua subscripció, el 
conveni específic de col·laboració entre la Asociación de 
Hogares Compartidos i la Universitat de València. Estudi 
General, el text del qual s’adjunta com a annex.”Annex 
XVIII. 
 
ACGUV 149/2019. “Aprovar, per a la seua subscripció, el 
conveni marc de col·laboració entre l’Asociación de 
Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas 
(ATEI) i la Universitat de València, el text del qual 
s’adjunta com a annex.” Annex XIX. 
 

 
Punt 18. Modificació, si escau, del reglament de règim intern del 
departament de Física de la Terra i Termodinàmica (art.6). 
 
La secretària general presenta l’assumpte i fa referència a la documentació 
que hi ha en l’Aula Virtual de la Universitat de València. Es tracta de la 
modificació de l’article 6è que la Comissió d’Estatuts i els serveis jurídics 
han 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 (39 vots a favor), es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 150/2019. “Aprovar la modificació de l’art. 6 
del Reglament de règim intern del Departament de Física 
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de la Terra i Termodinàmica, el text resultant del qual 
s’adjunta com a annex.” Annex XX. 

 
Punt 19. Aprovació, si escau, de l’acord per a l’aplicació del decret 
42/2019 de 22 de març, del Consell, en matèria de permisos i llicències. 
 
El gerent presenta l’assumpte i fa referència a la documentació que hi ha 
en l’Aula Virtual de la Universitat de València. Indica que la jornada i 
l’horari del personal d’administració i serveis es regulava pel reglament del 
consell de govern de 21 de desembre de 2012, però la Universitat de 
València no compta amb regulació pròpia pel que fa a permisos i llicències. 
Per això, fins ara s’aplicava la normativa autonòmica, que ha estat 
derogada pel decret 42/2019 de 22 de març del Consell de la Generalitat i 
no inclou al nostre personal. Per tant, es demana l’aplicació supletòria 
d’aquest decret per al PAS i per al personal de suport a la investigació, 
amb algunes excepcions que es detallen a l’acord que es proposa. La Mesa 
Negociadora li ha donat suport. 
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
La degana de la Facultat de Química planteja si s’inclou el cas de malaltia 
greu de persones que conviuen en el domicili però no estan inscrites en el 
Registre de parelles de fet.  
 
El gerent contesta que per a tot el que no està regulat jurídicament serà 
d’aplicació el silenci administratiu i, per tant, el benefici jurídic està enfocat 
al reconeixement de situacions. 
 
El professor Jesús Olavarría demana que s’estudien aquestes possibilitats, 
ja que no totes les normes legals inclouen a la parella de fet.  
 
Se sotmet a votació la proposta. La votació es fa a mà alçada i per 
unanimitat (39 vots a favor), es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 151/2019. “Aprovar l’acord, que s’adjunta com a 
annex, per a l’aplicació del Decret 42/2019, de 22 de març, 
del Consell de la Generalitat Valenciana, en matèria de 
permisos, llicències i reduccions de jornada.” Annex XXI. 
 

Punt 20. Aprovació, si escau, de barems per a la provisió de llocs de 
treball del personal d’administració i serveis de la Universitat de València.  
 
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 
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Negociadora ho ha informat favorablement i que seran d’aplicació a partir 
de l’1 de gener de 2020. 
 
La rectora agraeix la bona disposició de sindicats i Mesa Negociadora per 
arribar a l’acord.  
 
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 (39 vots a favor), en pren l’acord següent: 
 

ACGUV 152/2019. “Aprovar els barems per a la provisió 
de llocs de treball del personal d’administració i serveis de 
la Universitat de València, d’acord amb la proposta que 
s’adjunta com a annex.” Annex XXII. 

 
Punt 21. 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 en compliment de la Llei de Contractes del Sector 
Públic, el consell de govern ha de ser informat de les declaracions d’obres 
d’emergència. En aquest cas, s’informa de les obres en el Campus de 
Burjassot, en concret, els treballs per a protegir la façana i les escales 
exteriors de l’Aulari interfacultatiu. 
 
S’obre un torn d’intervencions. 
 
El degà de la Facultat de Farmàcia agraeix la intervenció, ja que el 
despreniment de la façana provoca inseguretat i perill. Pregunta si la 
intervenció és total o parcial. El vicerector contesta que és total.   
 
Per tant, per assentiment dels membres, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 153/2019. “Prendre coneixement de la declaració 
d’emergència per a la protecció de la façana i escales 
exteriors de l’Aulari Interfacultatiu del Campus de 
Burjassot-Paterna, per un import estimat de 101,275,49 
euros, l’expedient del qual s’adjunta com a annex.” Annex 
XXIII. 
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Punt 22. Aprovació, si escau, de proposta de modificació de preus públics 
del Reglament d’Execució Pressupostària, 2019. 
 
El gerent presenta l’assumpte i fa referència a la documentació que hi ha 
en l’Aula Virtual de la Universitat de València. Indica que la proposta 
correspon a l’Institut d’Investigació de Robòtica i Tecnologies de la 
Informació i de les Comunicacions i estableix preus per a usuaris interns, 
usuaris d’entitats concertades amb la Universitat de València i usuaris 
d’entitats externes. Afegeix que s’ha realitzat un estudi de costos 
comparatiu amb altres universitats que consta a la documentació. 
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Se sotmet a votació la proposta. La votació es fa a mà alçada i per 
unanimitat (39 vots a favor), es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 154/2019. “Aprovar la proposta de modificació 
de preus públics per la prestació de diferents serveis de 
l’Institut de Robòtica i de Tecnologies de la Informació i 
de les Comunicacions i la consegüent modificació del 
Reglament d’Execució Pressupostària, d’acord amb 
l’expedient que s’adjunta com a annex.” Annex XXIV. 

 
Punt 23. Torn obert de paraules. 
 
El degà de la Facultat de Magisteri demana que no s’oblide la reforma que 
cal fer al reglament de règim intern del consell de govern per a la 
representació dels degans i degans en el Consell de Govern. 
 
I com que no hi ha més assumptes que tractar, es clou la sessió a les 
12,10 hores, de la qual cosa, com a secretària general, estenc aquesta 
acta. 
 
Vist i plau 
La rectora 
 
 
 
 
 
Maria Vicenta Mestre Escrivá. 


