
 
 
Universitat de València. CONSELL DE GOVERN 5 DE NOVEMBRE DE 2019. 
 

-1- 

CONSELL DE GOVERN 
 
A la ciutat de València, el dia 5 de novembre 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 
 
Vicerectora d’Igualtat, Diversitat i 
Sostenibilitat: Elena Martínez 
García 

 
Vicerector de Cultura i Esport: 
Antonio Ariño Villarroya 
 
Vicerectora d’Ocupació i 
Programes Formatius: Mª Adela 
Valero Aleixandre 
 
Gerent: Juan Vicente Climent Espí 
 
Secretària General: Maria Elena 
Olmos Ortega 
 
Degana Fac. Filologia, Traducció i 
Comunicació: Amparo Ricós Vidal 
 
Degà Fac. Geografia i Història: 
Josep Montesinos Martínez 
 
Degà Fac. Ciències de l’Activitat 
Física i Esport: Salvador Llana  
Belloch 
 
Vicedegana Fac. Fisioteràpia: 
Gemma Victoria Espí López 
 
Degà Fac. Magisteri: Óscar 
Barberá Marco 
 
Degà Fac. Física: Jorge Vidal 
Perona 
 
Degà Fac. Farmàcia: Juan Carlos 
Moltó Cortés 
 
Degana Fac. Ciències Biològiques: 
Carmen Baño Aracil 
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Degà Fac. Dret: Francisco Javier 
Palao Gil 
 
Degà Fac.  Economia: José Manuel 
Pastor Monsalves. 
 
Degà Fac. Ciències Socials: Albert 
Moncusí Ferré 
 
Representant departaments: Mª 
Francisca Abad García 
 
Representant departaments: 
Francisco Ródenas Rigla 
 
Representant departaments: 
Francisco Marco Picó 
 
Representant Instituts 
universitaris: Leandro García 
Menéndez 
 
PDI Fac. Medicina i Odontologia: 
José Manuel Almerich Silla 
 
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 
 
Personal investigador en formació: 
Raquel Borges Blázquez 
 

Estudiant Fac. Dret: Julio Saiz 
Lahiguera 
 
PAS Fac. Medicina i Odontologia: 
Francisco Rafael Marí Grafiá 
 
PAS Servei Informàtica: Gabriel 
Aparicio i Pla.  
 
PAS Servei Informàtica: Fuensanta 
Doménech Roda 
 
Representant Consell Social: 
Leonor Saiz Amorós 
 
(sense vot): 
 
Vicedegana Fac.  Filosofia i C. 
Educació: Elena Cantarino Suñer 
 
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 
 
Directora ETS Enginyeria: Paula 
Marzal Doménech 
 
Degà Fac. Ciències Matemàtiques: 
Juan Luis Monterde García-
Pozuelo  
 
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 8 d’octubre de 
2019. 
2. Informe de la rectora.  
3. Aprovació, si escau, de la regulació del procediment per a la realització 
d’enquestes d’avaluació docent. 
4. Aprovació, si escau, de Criteris per a l’elaboració de l’oferta dels 
ensenyaments oficials de grau i de màsters per al curs 2020-2021. 
5. Aprovació de la modificació, si escau, del pla d’estudi de grau en 
Psicologia. 
6. Aprovació, si escau, de programes de doble titulació de grau. 
7. Aprovació, si escau, de propostes d’extinció de titulacions oficials de 
màster. 
8. Aprovació, si escau, del Reglament d’honors acadèmics i 
reconeixements. 
9. Modificació, si escau, de l’ACGUV 57/2012, de 28 de febrer, pel que 
s’aproven els criteris de participació de la UV en les convocatòries 
d’ajudes per a enfortir la capacitat dels grups d’investigació mitjançant la 
incorporació de doctors/es.  
10. Ratificació, si escau, de la participació de la Universitat de València en 
l’Associació de la Conferència de Deganats de centres universitaris amb 
titulacions d’Arts i Humanitats. 
11. Autorització, si escau, per a la signatura de convenis de col·laboració 
12. Aprovació, si escau, de l’oferta pública d’ocupació del personal 
d’administració i serveis.  
13. Aprovació, si escau, de proposta de modificació de la RLT 3/2019 de 
PAS de la UV. 
14. Torn obert de paraules. 

------------- 
 
Excusen la seua assistència els membres següents: 
 
. Delegada de la rectora per a estudiantes i estudiants: Mercedes Elizalde 
Monteagudo 
. PDI Fac. Magisteri: Miquel Ángel Oltra Albiach 
. PAS CM. Rector Peset: Carlos Javier López Benedi 
 
Atès que hi ha el quòrum suficient per a la celebració vàlida de la reunió, la 
rectora declara oberta la sessió i es passa a tractar els punts de l’ordre del 
dia. 
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Punt 1. Aprovació, si escau, de l’acta del Consell de Govern de 8 d’octubre 
de 2019. 
 
La rectora presenta l’assumpte i fa referència a la documentació que hi ha 
en l’Aula Virtual de la Universitat de València.  
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds. 
 
Per assentiment es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 214/2019. “Aprovar l’acta del Consell de Govern 
de 8 d’octubre de 2019.” 

Punt 2. Informe de la rectora.  
 
La rectora comença el seu informe amb bones notícies: La Universitat ha 
guanyat el repte Urban Mobility Challenge, com la primera de les quinze 
universitats que han participat en aquesta competició consistent en 
acumular el major nombre de cicles possibles en trenta dies en bicicleta. 
Un total de 368 membres de la nostra comunitat universitària han fet 
42.114 quilòmetres front als 11.277 de la Universitat que ha ocupat la 
segona posició. Dóna les gràcies per l’esforç de totes les persones que han 
participat i demostrat la nostra conscienciació i compromís  en un futur 
amb la menor petjada de carbó possible. 
 
Aquest mes també la UV ha rebut el reconeixement per la participació 
institucional en el programa Expofòrum2019 de l’Ateneu Mercantil de 
València, un conjunt d’activitats que miraven cap al futur i retien 
homenatge al centenari de l’Exposició Regional de València.  
 
A continuació, informa de diferents reconeixements als membres de la 
nostra comunitat universitària: 
 
. El grup Transicions, integrat per professorat de diferents àrees de 
coneixement i departaments (Didàctica i Organització Escolar, Psicologia 
Evolutiva i de l’Educació, Psicologia Social i Sociologia i Antropologia 
Social) dirigit pel professor Fernando Marhuenda , per guanyar el premi de 
la Comissió Europea VET (The Vocational Education and Training 
Excellence Awards) en la categoria d’investigació innovadora en 
reconeixement a les seues investigacions sobre formació professional i pel 
treball.  
 
. La professora honorària de la Facultat de Filologia, Traducció i 
Comunicació, María Conca, per rebre el premi Àngela Sempere del 
Col·lectiu Serrella de Banyeres de Mariola. 
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. El professor del departament de Filosofia, Pedro Jesús Teruel, per estar 
elegit directiu de la societat degana en l’àmbit dels estudis sobre Kant, 
creada fa més d’un segle.  
 
. El catedràtic de Química Inorgànica, Eugenio Coronado, per la seua 
investidura com a Doctor Honoris Causa per la Universitat de Lisboa.  
 
. El llicenciat en Física, Pablo Jarillo-Herrero, per rebre l’American Physical 
Society honors.  
 
En el camp esportiu, la rectora felicita l’estudianta Mar Giménez, per la 
seua victòria en l’Elite World One Wall, campionat de pilota i l’estudianta 
Victòria Díez, per haver assolit el seu segon títol de Trofeu de Raspall 
president de la Generalitat.  
 
Pel que fa a les defuncions, indica que aquest mes ens ha deixat el 
professorat  següent de la Universitat:  
. La professora titular de la Facultat de Dret, Elena Górriz Royo.  
. La professora titular de la Facultat de Psicologia, Inmaculada Fernández 
Andrés.  
. El professor jubilat de la Facultat de Geografia i Història, Inocencio 
Vicente Pérez. 
I la membre del PAS del departament d’Història de l’Art, Mar Beltrán Silva. 
 
Pel que fa a l’actualitat de gestió i política universitària, la rectora indica 
que al llarg de les darreres setmanes, des de l’últim Consell de Govern, 
s’han fet públics diferents indicadors que assenyalen la fortalesa de la 
recerca generada a la nostra Universitat. Així, segons es desprèn de la 
base de dades del The Meto-Research Innovation Center d’Stanford 
(METRICS), la Universitat de València compta amb un 3,2% de les autores i 
autors amb més cites de les darreres dues dècades a tota Espanya. D’eixa 
manera, d’acord amb aquestes dades, ens convertim en la quarta 
universitat d’Espanya amb major nombre d’especialistes, per cites 
científiques.  
 
Per àrees de coneixement, destaquen la Química, la Física, la Medicina, les 
Ciències Biològiques i la Farmàcia, amb major nombre d’especialistes. 
Aquestes dades suposen que continuem al capdavant del Sistema 
Universitari Públic Valencià, acumulant el 54’7% de totes les cites 
d’investigadores i investigadors d’universitats valencianes. El rànquing 
Best Global Universities ens situa en primera posició de les universitats 
valencianes i la cinquena d’Espanya.  
 
Aquests indicadors ens han de servir per a continuar treballant amb rigor i 
il·lusió per continuar essent un referent universitari. 
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D’altra part, indica que a mitjans d’octubre arrancà el projecte FORTHEM, 
del que s’informarà al seu moment en el Consell de Govern i que suposa 
una de les aliances europees per desenvolupar el concepte de ciutadania 
europea des de la diversitat, multiculturalitat i multilingüisme, per construir 
una universitat transnacional.  
 
La dimensió internacional també està present en la nostra política de 
transferència de coneixement i d’innovació. 
 
El passat 16 d’octubre celebràrem el desè aniversari de la inauguració 
oficial del Parc Científic de la Universitat de València, reconeguent en la 
celebració als instituts de la Universitat i les empreses que han format part 
d’aquest ecosistema d’innovació que encara la seua segona dècada, 
obrint-se a noves àrees de coneixement de la nostra Universitat. 
 
Actualment, són 7 els instituts de recerca, 2 centres singulars i més de 90 
empreses innovadores de base científic-tecnològica, 6 de les quals són 
multinacionals que fan que cada dia més de 1.500 persones, el 85% 
d’elles amb estudis universitaris, desenvolupen les seues activitats al Parc 
Científic. 
 
La rectora indica que el 29 d’octubre signàrem amb el govern en funcions 
l’acord de pràctiques externes d’estudiants de la Universitat en òrgans 
depenents del Ministeri de l’Interior. Aquest dia, a La Nau, la Universitat va 
acollir el debat organitzat per Cadena SER, en el que produirem el senyal 
de televisió i ràdio des del nostre Taller d’Audiovisuals en una acció més de 
col·laboració amb els mitjans de comunicació des d’una vocació de servei 
públic.  
 
A continuació, informa que s’ha celebrat el 30 aniversari del primer 
programa de postgrau propi, impartit a la capital de la Vall d’Albaida, l’inici 
del curs 2019-2020 de la Universitat de València a Ontinyent, amb una 
conferència del cirurgià Pedro Cavadas, en un acte que va omplir el Teatre 
Echegaray d’Ontinyent. 
 
També es va omplir la plaça de Bous de València en el concert del Festival 
de Benvinguda que, com cada any, se celebra al començament del curs 
acadèmic.  
 
I amb aquest començament ha arrancat el programa de formació per al PDI 
per tal d’incorporar la perspectiva de gènere a la docència i la Gala 
d’Esport que ha homenatjat als nostres millors esportistes en les diferents 
competicions de la temporada passada. 
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A més a més, indica que el catedràtic d’Enginyeria Electrònica, Gustau 
Camps-Valls ha aconseguit un finançament de deu milions d’euros per 
combinar el Machine Learning amb models físics de l’atmosfera i de la 
Terra, per millorar els models climàtics i l’anàlisi i interpretació de les dades 
del sistema Terra, dins del projecte europeu de recerca USMILE. 
 
Seguidament, informa que la Delegació de Protecció de Dades de la UV ha 
organitzat sessions informatives als tres campus per tal d’explicar les 
noves responsabilitats de les investigadores i investigadors en matèria de 
protecció de dades.  
 
Afegeix que hem de prendre consciència de la importància d’aquestes 
normatives, d’abast europeu i cada dia més complexes, així com de la 
responsabilitat de tothom per conèixer-les i complir-és, en un exercici de 
transparència i responsabilitat social.  
 
Com a institució generadora de ciència i coneixement, formadora de 
professionals i ciutadania, i com a centre creador i difusor de pensament i 
d’innovació, ens correspon donar exemple a la societat. En eixa línia, més 
de 40 especialistes de Dret Administratiu de sis països signaren, a la UV, la 
Declaració DAIA de València, un manifest que pretén posar les bases sobre 
el règim jurídic i garanties de l’ús de la intel·ligència artificial, així com la 
regulació de les dades que alimenten la intel·ligència artificial en el sector 
públic.  
 
El sector públic es troba, a hores d’ara, en els processos d’elaboració dels 
seus pressupostos. És cert que s’encarem amb la incertesa d’una 
convocatòria electoral i, per tant, amb un horitzó immediat de pròrroga 
pressupostària estatal. Això no obstant, el govern de la Generalitat 
Valenciana ha continuat en el seu procés pressupostari. Aquest fet és 
fonamental per a nosaltres com a universitat pública, en la mesura de la 
importància del finançament de la Generalitat en el nostre pressupost, que 
també estem elaborant. 
 
Tothom haurà vist amb incertesa la situació pressupostària actual del 
govern valencià, en el context d’infrafinançament autonòmic en contra del 
qual ja es pronuncià aquesta Universitat, i ho continuem fent. En eixe 
context, diferents rectors d’universitats públiques valencianes ens hem 
adreçat al govern valencià per tal de demandar, d’una banda, que se signe 
el preacord de conveni col·lectiu que és necessari per eixir de la situació 
actual d’inestabilitat de plantilles que vivim i, d’altra, hem reclamat que, a 
nivell estatal, s’elimine la taxa de reposició d’efectius en les 
Administracions Públiques i, en el cas del pressupost valencià, un horitzó 
financer estable. 
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Després de les gestions realitzades a les més altes instàncies, ahir tingué 
lloc una reunió de les universitats públiques valencianes amb el secretari 
autonòmic d’Universitats de la que donarà compte el vicerector 
d’Economia i infraestructures.  
 
Finalment, la rectora informa de dos incidents que han tingut lloc als 
nostres campus i cedirà la paraula a Berta Serra, membre del Consell de 
Govern i coordinadora general del BEA perquè amplie la informació. 
 
El primer d’ells és el relatiu al penó que, amb motiu del 9 d’Octubre, el BEA 
va penjar a la façana de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació, 
amb la prèvia autorització de la seua degana. Aquest penó va ser 
despenjat i arrossegat per persones no identificades i no hem pogut 
esclarir exactament els successos. 
 
El segon, es va produir el passat dia 27 de novembre, dia previ a la 
conferència organitzada pel BEA en la qual hi participaren l’exdiputat 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, Joan Tardà; Núria Marín, del 
moviment estudiantil i sindicat Jovent Republicà i el professor de la nostra 
Universitat, Rafael Xambó. Eixe diumenge aparegueren unes pintades a la 
Biblioteca de Ciències Socials que amenaçaven de mort al polític català i 
amb exhorts de lloa a Espanya. Els serveis tècnics i de manteniment de la 
Universitat i de seguretat actuaren d’immediat, esborrant i quan no 
ocultant les pintades, denunciant els fets davant la policia nacional i 
establint un dispositiu de seguretat per garantir la celebració de la 
conferència. 
 
El dilluns 28, es va convocar una concentració comunicada a la Delegació 
del Govern per part de grups vinculats a ideologia d’extrema dreta i una 
crida a grups d’ideologia contrària que no va ser comunicada a les 
autoritats. 
 
El degà de la Mesa de Campus, el degà de la Facultat de Ciències Socials, la 
directora de la Biblioteca de Ciències Socials, la cap d’unitat de gestió del 
Campus dels Tarongers, el director de seguretat, la vicegerenta de 
Coordinació de Serveis, el director del Gabinet i de Comunicació i el gerent 
de la UV es reuniren amb els organitzadors i, de comú acord, s’adoptaren 
mesures per a garantir el correcte desenvolupament de l’activitat, en 
coordinació amb la Delegació del Govern i les forces i cossos de seguretat 
de l’Estat i la Policia Local. 
 
Entre les mesures adoptades es va decidir el tancament de la Biblioteca 
per qüestions tècniques i de seguretat, l’habilitació d’un perímetre de 
seguretat, el reforç del nostre personal tècnic i de protecció d’edificis i 
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instal·lacions i la intervenció policial per evitar enfrontaments al nostre  
Campus. 
 
La rectora aprofita el punt per a fer una crida a la preservació de les 
instal·lacions i els equipaments universitaris. Les pintades, d’un signe 
polític o d’un altre, suposen fer malbé edificis que formen part dels nostre 
patrimoni. Així, algunes pintades fetes sobre la pedra, com les aparegudes 
a aquest edifici, patrimoni protegit, no només són costoses d’eliminar, sinó 
que estan danyant un patrimoni que és de la societat valenciana, de totes i 
tots.  
 
D’altra banda, fa una crida a la defensa dels valors de la llibertat 
d’expressió i la defugida de les confrontacions que no es basen en un 
debat ordenat de les idees. La Universitat ha de ser espai de trobada, 
d’intercanvi lliure d’opinions, de debat i de reflexió, no d’intolerància 
irreflexiva.  
 
Finalment, agraeix l’esforç i la dedicació de totes les persones més amunt 
esmentades i que treballaren molt més enllà de les seues responsabilitats, 
en la preservació de la Universitat de València com un espai de llibertats. 
 
La rectora cedeix la paraula a la coordinadora general del BEA, Berta Serra 
i a la degana de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació i, en 
acabar, també cedirà la paraula al vicerector d’Economia i Infraestructures 
que ampliarà la informació relativa a la reunió mantinguda amb el secretari 
autonòmic d’Universitats. 
 
Així, la degana de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació indica 
que el 8 d’octubre va autoritzar als estudiants del BEA que penjaren un 
penó en els espais de l’ADR. S’hi va penjar a les 14 hores i a les 15 es va 
despenjar per l’incident que la rectora ha esmentat. El professor Sergio 
Maruenda afegeix que hi havia persones alienes a la Facultat i que 
l’incident ha estat aprofitat per fer burla a les xarxes socials. 
 
A continuació, el vicerector d’Economia i Infraestructures informa de la 
situació del finançament de les universitats públiques valencianes i indica 
que des del 2009 estem patint retalls pressupostaris i que si bé, des del 
2015 s’han anat recuperant polítiques socials de la Generalitat, eixa 
recuperació no s’ha produït en el finançament públic de les universitats. 
Seria molt positiu i esperem que la Generalitat Valenciana pose en marxa el 
pla de finançament per a les universitats, però quan caldria materialitzar-lo 
i concretar-lo es produeix un pas enrere. Per tant, estem preocupats. A 
més a més, la UV és la més gran i amb major qualificació i, per això, 
possiblement la més agreujada. 
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Tenim dos grans problemes en dos importants programes: El conveni del 
deute, signat per totes les universitats públiques valencianes i la 
Generalitat Valenciana, deute que està reconegut però no se li ha assignat 
dotació, i la línia de compensació pels canvis normatius estatals o 
autonòmics (CNEA) que hauria d’haver-se duplicat enguany, segons el 
compromès per la Conselleria d’Educació i en canvi, s’ha reduït en un terç. 
Estava previst que, enguany,  la UV passaria a rebre més de 9,6 milions. Si 
això no és produeix, es generarà un problema important perquè haurem 
d’assumir-lo nosaltres. Per tant, estem preocupats i molestos pel tracte 
rebut. 
 
La rectora afegeix que aquesta vesprada hi ha una reunió amb els sindicats 
i, en relació amb el conveni del personal laboral de les UU.PP.VV i amb el 
finançament de les universitats en general, espera arribar a un acord. El 
problema no sols és el que no ens donen finançament, sinó els diners que 
ens lleven, que s’ha reduït respecte a altres anys.  
 
El president de la Junta de PDI indica que també hi ha preocupació en la 
part sindical, ja que la Universitat de València és la que, comparativament, 
ix pitjor parada i opina que aquest malestar s’ha de traslladar al govern 
autonòmic. Comunica que demà hi ha una manifestació, a les 12h, a la 
plaça de Manises. Considera inacceptable l’incompliment del preacord, que 
significa millores rellevants per al personal, sobretot per al personal laboral 
que té condicions més precàries. Encara que no és molt optimista, desitja 
que en la reunió d’aquesta vesprada s’arribe a acords positius. 
 
 El Sr. Francesc Marí comparteix la preocupació amb el president de la 
Junta de PDI i desitja una solució satisfactòria i positiva. 
 
El professor Jesús Olavarría pregunta per la situació del deute històric. Ha 
sentit que en els pressupostos no apareix la quantitat que cal per atendre 
el compromís de l’any 2020, que suposa 22 milions d’euros per a la 
Universitat pel que estem parlant de paraules majors, a més de faltar al 
compromís adquirit i, aleshores, si açò continua, la Universitat de València 
haurà de posar-lo en coneixement de la societat. 
 
El vicerector d’Economia i Infraestructures comparteix el que ha 
manifestat el professor Jesús Olavarría, i indica que s’està intentant 
gestionar açò. Evidentment, si s’aconsegueix salvar la situació en l’ùltim 
moment, el pas següent és assegurar que aquesta no siga la dinàmica a 
seguir any rere any. 
 
La rectora indica que cal esperar per veure l’evolució de la reunió 
d’aquesta vesprada i està en contacte amb els rectors i rectores, 
Vicerectorats  i Gerències de les universitats públiques valencianes per, si 
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escau, emetre un comunicat conjunt. A més a més, demanarà una reunió al 
president de la Generalitat Valenciana.  
 
Havent entrat l’estudianta Berta Serra, Coordinadora del BEA, la rectora li 
dóna la paraula perquè afegisca, si ho desitja, informació al respecte, com 
així ho fa llegint el següent text i dóna les gràcies al Consell de Direcció 
per l’acte del dia 28: 
 
“Bon dia a totes i a tots, el dimarts 8 d’octubre, vespra de la Diada, el Bloc 
d’Estudiants Agermanats vam estar autoritzats pel deganat de la Facultat 
de Filologia, Traducció i Comunicació a penjar en les finestres de l’edifici un 
penó de sis metres, fet a mà pels estudiants, amb la frase “Som País 
Valencià. BEA”, que simplement tenia com a finalitat fer present entre els 
universitaris el caràcter festiu, solidari i reivindicatiu de la diada valenciana. 
Al voltant de dues hores més tard, es produí un acte vandàlic per part 
d’elements de l’ultra-dreta, que despenjaren el penó, tallant els cordons 
que el subjectaven, i que se l’endugueren. Vam conèixer l’autoria d’aquest 
atemptat contra la llibertat d’expressió perquè gairebé simultàniament un 
grupuscle ultradretà presumí de l'acció a les xarxes socials, afegint-hi 
alguns comentaris la recomanació de cremar el penó. No volguérem 
aleshores donar en els mitjans de comunicació la més mínima publicitat al 
fet, perquè aquest era segurament el propòsit dels qui ordenaren l’acte 
vandàlic. Però ens agradaria ara comptar amb el rebuig unànime de la 
Universitat a aquest atac, i poder fer públic l’acord, transformant així una 
agressió feixista en una victòria nostra, una victòria de l’estudiantat, del 
professorat i del personal d’administració i servei demòcrates.  
Igualment, sol·licitaríem de la Universitat de València l’ajuda econòmica 
que necessitem per a comprar de nou la tela i poder així, afegint-hi 
novament el nostre treball de cosir-la, demostrar el proper 9 d’octubre 
que la democràcia en aquest país no desapareix per molts actes 
intimidadors que els feixistes intenten dur a terme. Moltes gràcies.”     
 
Punt 3. Aprovació, si escau, de la regulació del procediment per a la 
realització d’enquestes d’avaluació docent. 
 
El vicerector d’Ordenació Acadèmica i Professorat presenta l’assumpte i fa 
referència a la documentació que hi ha en l’Aula Virtual. S’inicia el procés 
d’actualització i revisió del Manual de Docentia que es va aprovar en 
Consell de Govern en setembre del 2015, previ acord de Mesa 
Negociadora i es posà en marxa de forma experimental fa 3 anys. Ara és el 
moment de revisar la seua aplicació a partir de les conclusions de la 
Comissió que ha desenvolupat l’avaluació durant aquest període. 
 
El que ara es presenta i avança és una part del Manual d’Avaluació que té a 
veure amb les enquestes d’avaluació docent que contesta l’alumnat i cal la 
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seua aprovació perquè s’ha d’activar ja el procés. La setmana passada la 
Comissió de Professorat ho va informar positivament i es va informar 
també a la Mesa Negociadora. A partir d’ara es començarà a exportar tant 
el Manual com la reglamentació sobre l’avaluació docent, la qual cosa 
requerirà l’informe de la Comissió d’Estatuts i després anirà a un proper 
Consell de Govern, on s’informarà més amplament. 
 
El que s’ha fet en el procediment que es presenta (avaluació on-line), és 
recollir el que s’està fent en els darrers anys, que se separa molt del que 
es feia d’acord amb el procediment regulat anteriorment (en paper). S’han 
incorporat les conclusions d’un grup de treball de diferents Facultats per 
millorar el grau de resposta de l’estudiantat a aquestes enquestes. El 
resultat és el procediment que es presenta, informat favorablement per 
21 vots a favor, cap en contra i 1 abstenció, per la Comissió de 
Professorat.  
 
S’ha intentat millorar algunes qüestions (ampliació de terminis, excepcions 
en períodes d’avaluació...).Com a novetat, s’inclou la referència en el punt 
4.1.4 que es dedicarà un temps en l’aula per a la realització de l’enquesta. 
 
L’organització dependrà de cada centre i el grup de treball arribà a la 
formulació de dues opcions: 
. Opció A. Cada docent elegeix el moment més oportú per fer-la i és la 
CAT de la titulació la que farà un seguiment de les enquestes. 
. Opció B. Avaluació per grups. En una única sessió de classe el grup avalua 
a tot el professorat i serà organitzat per la CAT o coordinarà el moment i 
la opció. 
La CAT o CCA podrà comptar amb la col·laboració dels coordinadors/es 
per ordenar el procés. 
 
Anuncia que des de la Unitat de Qualitat es lliurarà una comunicació als 
centres per demanar que s’elegesca alguna de les dues opcions. 
Posteriorment, s’avaluarà la docència de tot el professorat que l’haja 
impartit durant, almenys, 10 hores de classe en un grup. Demana la 
col·laboració de tots els centres per millorar el procediment. 
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
El degà de la Facultat de Magisteri recorda que a la comissió de 
professorat es va plantejar el tema dels nivells de resposta no significatius. 
 
Se sotmet a votació la proposta. La votació es fa a mà alçada i per 41 
vots a favor, 1 en contra i cap abstenció, es pren l’acord següent: 
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ACGUV 215/2019. “Aprovar el Procediment per a la 
realització de les enquestes d’avaluació docent que 
s’adjunta com a annex”. Annex I. 

 
Punt 4. Aprovació, si escau, de Criteris per a l’elaboració de l’oferta dels 
ensenyaments oficials de grau i de màsters, per al curs 2020-2021. 
 
El vicerector d’Ordenació Acadèmica i Professorat presenta l’assumpte i fa 
referència a la documentació que hi ha en l’Aula Virtual. Indica que aquest 
assumpte es va debatre amplament en la Comissió de Professorat i va 
obtenir 18 vots a favor, cap en contra i 1 abstenció. És un intent d’aclarir 
alguns aspectes i reorganitzar algunes parts referents, sobretot, als 
màsters. 
 
Pel que fa als graus, el més significatiu està al punt 3.1 apartat b), que 
inclou una forma general de càlcul del nombre de grups que s’oferten en 
cada una de les modalitats de les assignatures. 
 
Es tracta de fer una comparació entre el nombre d’estudiantat matriculat 
en el curs anterior i la capacitat de les diferents modalitats de docència 
que tenim. S’ha plantejat una forma de càlcul inicial que s’hauria de 
plantejar en cadascuna de les CAT. Aquest criteri serviria perquè el 
Vicerectorat d’Ordenació Acadèmica i Professorat i el Vicerectorat 
d’Estudis i Política Lingüística treballen en la revisió de l’OCA per a la seua 
racionalització.  
 
Aquesta norma té dos objectius: clarificar els criteris a utilitzar com a punt 
de partida i aconseguir una major racionalització i eficiència en la utilització 
dels recursos.  
 
Pel que fa al tema de la llengua en els graus, s’ha continuat amb el pla 
d’increment de docència en valencià. El 46% de percentatge mínim per 
assolir l’equitat lingüística, passa al 48% enguany i el proper any s’arribarà 
al 50%. Es possibilita ofertar grups bilingües i trilingües, encara que això 
no és possible per a tots els estudis. És conscient, igual que la vicerectora 
d’Estudis i Política Lingüística, que els centres estan fent tots els esforços 
per acostar-se a aquests objectius. 
 
Pel que fa a l’oferta de màsters, els criteris s’han treballat conjuntament 
amb el Vicerectorat d’Estudis i Política Lingüística, la Comissió de 
Professorat i la Comissió d’Estudis de Postgrau. 
 
Resumeix la proposta dient que es comença a aplicar el que es pretenia fa 
temps. Perquè un màster ja implantat, puga ser ofert ha d’haver tingut 
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una matrícula mínima o la mitjana dels quatre cursos anteriors de 15 
alumnes. No obstant això, si la matrícula és superior a 15 alumnes i inferior 
a 20, la CCA haurà d’ajustar la càrrega docent perquè no siga superior a 
600 hores en els màsters de 60 crèdits, 900 hores en els de 90 crèdits i 
1200 hores en els màsters de 120.  
 
Perquè un màster interuniversitari ja implantat puga ser ofert ha d’haver 
tingut una matrícula mínima o la mitjana dels quatre cursos anteriors de 8 
alumnes. No obstant això, si la matrícula és inferior a 10 alumnes, s’haurà 
d’ajustar la càrrega docent, incloent al professorat extern, de forma 
proporcional als crèdits impartits per la Universitat de València, d’acord 
amb la seua memòria de verificació. Per últim, es recull la distinció entre 
professorat extern, derivat d’un conveni i la resta de professionals, amb 
codificació diferent. Les hores que s’assignen al professorat extern no es 
tindran en compte en l’OCA i en cada grup sempre hi haurà hores 
assignades a professorat de la UV. 
 
Finalment, recorda que la disposició final assenyala que una vegada 
aprovada per l’OCA i pel Consell de Govern no es poden fer canvis més que 
en els casos excepcionals previstos i que els responsables de màster 
haurien de tenir-lo en compte, perquè la dinàmica dels últims anys de 
canvis d’OCA, després de l’aprovació, hauria de canviar. Demana 
compromís en això. 
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
El degà de la Facultat de Ciències Socials, pel que fa a l’eficiència de 
recursos, agraeix l’esforç de tots i totes i agraeix el compromís constant 
en el tema de l’augment del valencià i pel treball en els estudis de grau i de 
màster. Fa una valoració positiva. Dit això, afegeix que en fer una simulació 
de l’aplicació de les normes, la Facultat perdria 31 grups i es produiria una 
situació complicada. Fa una reflexió sobre les normes de Bolonya, ja que 
finalment l’avaluació contínua si augmenta el nombre d’estudiants no és 
possible. Per aquests motius, anuncia la seua abstenció en la votació.  
 
El degà de la Facultat de Dret manifesta la seua sorpresa pel que ha dit el 
vicerector en la seua intervenció respecte a les modificacions d’OCA de 
màsters, ja que no recorda durant sis anys com a vicedegà i membre de la 
Comissió de Postgrau, que es produïren aquestes qüestions. 
 
El professor Jesús Olavarría també anuncia la seua abstenció. Indica que 
seria convenient revisar l’equiparació dels treballs de fi de grau amb els de 
fi de màster, en vistes al còmput, ja que aquests darrers suposen molt 
més de treball. 
 



 
 
Universitat de València. CONSELL DE GOVERN 5 DE NOVEMBRE DE 2019. 
 

-15- 

El vicerector d’Ordenació Acadèmica i Professorat indica que la 
consideració dels treballs fi de màster ja es va plantejar a la Comissió de 
Professorat i requereix una profunda reflexió ja que no hi ha consens. 
 
Pel que fa a la intervenció del degà de la Facultat de Ciències Socials, 
entén les seues matisacions, però hem d’aspirar a una OCA estable, en lloc 
de la inestabilitat any rere any. Si el criteri que s’ha plantejat no funciona, 
es pot canviar en el futur. Es poden admetre excepcions justificades pels 
Centres en la seua aplicació. 
 
Respon al degà de la Facultat de Dret que ell tampoc entén perquè no es 
pot planificar l’OCA de màster com es fa en els graus. 
 
La vicerectora d’Estudis i Política Lingüística afegeix que des del moment 
que es va aprovar l’OCA de màster, han arribat almenys vuit propostes de 
modificació, algunes fa unes setmanes amb el curs ja iniciat per la qual 
cosa entén que és necessari realitzar i revisar amb rigor l’OCA de màsters. 
 
Se sotmet a votació la proposta. La votació es fa a mà alçada i per 33 
vots a favor, cap en contra i 4 abstencions, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 216/2019. “Aprovar els Criteris per a 
l’elaboració de l’oferta dels ensenyaments oficials de grau 
i de màster, per al curs acadèmic 2020-2021, que 
s’adjunten com a annex”. Annex II. 

 
Punt 5. Aprovació, si escau, del pla d’estudis del grau de Psicologia. 
 
La vicerectora d’Estudis i Política Lingüística presenta l’assumpte i fa 
referència a la documentació que hi ha en l’Aula Virtual. Indica que la Llei 
33/2011, de 4 d’octubre, General de Salut Pública va regular, en la seua 
disposició addicional setena, la condició de professió sanitària regulada 
amb la denominació de Psicòleg General Sanitari en referència als 
graduats/llicenciats en Psicologia que treballen en el sector sanitari que 
ostenten el màster en Psicologia General Sanitària. Addicionalment, tal 
disposició va establir com a requisit d’accés al màster el de comptar amb 
un grau en Psicologia un recorregut específic vinculat a la psicologia de la 
salut. 
 
L’Ordre ECD/1070/2013, de 12 de juny, per la qual s'estableixen els 
requisits per a la verificació dels títols universitaris oficials de Màster en 
Psicologia General Sanitària va establir com a requisit d'accés al màster el 
d'estar en possessió d'un títol de Llicenciat/Graduat en Psicologia amb una 
formació complementària que garantisca que l'interessat ha obtingut, 
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almenys, 90 crèdits ECTS de caràcter específicament sanitari. En el cas de 
la Universitat de València es van incloure els 36 crèdits corresponents a 
matèries bàsiques de la branca de ciències de la salut, les matèries 
vinculades a les àrees de personalitat, avaluació i tractaments psicològics i 
psicobiologia, així com els relatius a itineraris de psicologia clínica, 
psicologia de la salut o psicologia sanitària juntament amb pràctiques 
externes i treballs fi de grau que foren desenvolupats en l'àmbit de la 
psicologia clínica, de la salut o sanitària. 
 
No obstant això, l'Ordre CNU/1309/2018, de 5 de desembre, per la qual 
es regulen les condicions generals a les quals s'ajustaran els plans d'estudi 
del Grau en Psicologia, estableix que les universitats, en el disseny dels 
plans d'estudi del títol universitari oficial de Grau en Psicologia, tindran en 
compte un itinerari específic de matèries obligatòries, vinculat a Psicologia 
de la Salut, que determinarà un esment específic en el corresponent títol 
de Grau en Psicologia.  
 
Per a definir aquest esment en Psicologia de la Salut, la CAT del Grau en 
Psicologia ha seguit l'acord de la REACU d'11 de setembre de 2019 i ha 
establert un total de 195 ECTS de matèries compreses en l’Ordre a partir 
dels quals es poden aconseguir el mínim de 90 ECTS que determinen 
l’esment en el títol de grau i, per tant, l’accés al màster oficial. Al mateix 
temps, atès que l'actual pla d'estudis inclou un itinerari anomenat 
"Introducció a la Psicologia Clínica i de la Salut", es proposa la modificació 
d'aquesta denominació, passant a dir-se itinerari en "Introducció a la 
Psicologia Clínica". 
 
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 38 
vots a favor, cap en contra i 2 abstencions, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 217/2019. “Modificar el pla d’estudis del grau 
oficial de Psicologia, la justificació del qual s’adjunta com 
a annex, i adaptar-lo al que disposa l’ordre CNU 
1309/2018 de 5 de desembre, que regula les condicions 
generals per ajustar els plans d’estudis per a l’obtenció 
dels títols de grau en Psicologia que s’adjunta com a 
annex”. Annex III. 

 
Punt 6. Aprovació, si escau, de programes de doble titulació de grau.  
 
La vicerectora d’Estudis i Política Lingüística presenta l’assumpte i fa 
referència a la documentació que hi ha en l’Aula Virtual. Presenta dos 
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programes de doble titulació de grau: el de Física i Matemàtiques, i el de 
Física i Química. 
 
El programa de doble titulació en Física i Matemàtiques s'ofereix 
actualment en 10 universitats i és una titulació amb una gran demanda i 
amb una nota de tall molt alta. En la comunitat valenciana no s'oferta 
aquesta doble titulació i tenim constància que existeix demanda per part 
d’estudiantat que participa en les olimpíades de Física i de Matemàtiques, 
que en molts casos guanya les dues, i que acaba anant-se a una altra 
universitat que ofereix la doble titulació o, en altres casos, optant per una 
titulació d’enginyeria. Aquesta proposta de doble titulació pretén satisfer 
aquesta demanda i obrir més opcions laborals als nostres egressats.  
 
Es proposa una oferta de 30 places, 15 es retrauen del grau en Física i 15 
del grau en Matemàtiques, en un grup independent.  
 
La proposta de programa de doble titulació ha estat treballada per un grup 
format per quatre persones, dues per cada una de les titulacions 
implicades, i es podrà cursar amb un total de 330 ECTS en cinc cursos. En 
l’annex I de la documentació s’arreplega l’itinerari curricular proposat amb 
indicació de les assignatures de cada titulació de grau, les assignatures 
noves, i la taula d’equivalències.  
 
L’informe de viabilitat és desfavorable, ja que suposa un augment de 
3.977 hores, si bé quasi la meitat corresponen a àrees de coneixement 
amb superàvit de recursos docents. A més, en el grau de matemàtiques 
cal fer alguns ajustos que també alliberaran recursos. 
 
El programa de doble titulació en Física i Química s'ofereix actualment 
només en dues universitats de l'Estat. És una proposta innovadora en el 
panorama  de dobles  titulacions que cobreix un buit de formació en 
aplicacions de ciència de materials, nanociència i nanotecnologia,  i  
química  computacional.   
 
Es proposa una oferta de 20 places, 12 es retrauen del grau en Química i 
8 del grau en Física,  i no es planteja un grup independent, la qual cosa 
requerirà adaptar els horaris dels dos graus. 
 
La proposta de programa de doble titulació ha estat treballada per un grup 
format per quatre persones, dues per cada una de les titulacions 
implicades, i es podrà cursar amb un total de 332 ECTS en cinc cursos. En 
l’annex II s’arreplega l’itinerari curricular proposat amb indicació de les 
assignatures de cada titulació de grau, les assignatures noves, i la taula 
d’equivalències.  
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La vicerectora agraeix el treball de les persones que han treballat les dues 
propostes, així com l’impuls dels equips directius dels Centres implicats i 
demana l’aprovació d’aquests programes de doble titulació perquè opina 
que són propostes importants per a la institució i per al futur dels 
estudiants, ja que milloren les seues eixides professionals.  
 
La rectora es congratula per aquestes titulacions.  
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
El vicerector d’Ordenació Acadèmica i Professorat assenyala que en vistes 
al desenvolupament d’aquestes titulacions, cal treballar en el tema de les 
àrees afins i, sobretot en els àrees de matemàtiques, hi ha un problema de 
cobertura de professorat, ateses les especificitats de les matèries que 
s’imparteixen, el que significa que, per a la dotació de places, s’haurà de 
tenir en compte aquesta situació.  
 
El professor Jesús Olavarría felicita les Facultats de Física, de Química i de 
Ciències Matemàtiques, al Consell de Direcció i a la vicerectora d’Estudis i 
Política Lingüística per la posada en marxa d’aquestes titulacions, per la 
seua valoració estratègica per a la societat i per als estudiants i es 
congratula que hagen primat els aspectes acadèmics front als econòmics. 
Opina que és la línia que cal continuar. 
 
El degà de la Facultat de Ciències Matemàtiques dóna les gràcies a tothom 
i al professor Olavarría. Indica que un pla d’estudi com el que es presenta 
suposa un augment de càrrega docent. Es va reunir amb els departaments 
per solucionar els problemes de repartiment de la càrrega i es compromet 
a complir amb la singularitat de les matèries i la reducció dels crèdits. 
Demana el vot favorable. Opina que en els propers anys es plantejaran més 
dobles graus de matemàtiques.  
 
El degà de la Facultat de Física agraeix el treball conjunt que s’ha fet, ja 
que ha estat un procés molt transparent i la participació de tots els que 
continuen treballant. Opina que el resultat és molt bo. 
 
La degana de la Facultat de Química indica que ha estat una negociació 
fàcil i ressalta la generositat del departament de Química Física i la 
col·laboració dels professors Iñaki Tuñon García de Vicuña i José Ros 
Pallarés. Agraeix que el criteri haja sigut exclusivament acadèmic. 
 
La professora María José Lorente, delegada de la rectora per al Pla 
d’Incorporació a la UV, mostra la seua satisfacció per aquestes propostes. 
No hi ha dubte de l’èxit i la demanda que tindran. Opina que serà 
beneficiós per a totes i tots.  
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La rectora felicita als centres implicats i als Vicerectorats d’Estudis i 
Política Lingüística i d’Ordenació Acadèmica i Professorat. El treball ha 
estat fàcil per la bona col·laboració que hi ha hagut. Agraeix al professor 
Olavarría la seua intervenció amb la que està d’acord, encara que 
pressupostàriament estem ofegats. Indica que els recursos són limitats i 
hem de treballar per aconseguir més demanda. Opina que s’ha de 
racionalitzar els recursos, buscar àrees afins, fer ofertes socials i, si escau, 
prioritzar. Demana que es continue amb aquest esperit de negociació i 
racionalització de recursos per a donar la millor oferta als estudiants.  
 
Se sotmet a votació la proposta. La votació es fa a mà alçada i per 
unanimitat (38 vots a favor), es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 218/2019. “Aprovar els programes de doble 
titulació oficial dels  graus següents: 
. Grau en Física i Matemàtiques. 
. Grau en Física i Química”, 
La documentació dels quals s’adjunta com a annex.” IV. 

 
Punt 7. Aprovació, si escau, de propostes d’extinció de titulacions oficials 
de màster.  
 
La vicerectora d’Estudis i Política Lingüística presenta l’assumpte i fa 
referència a la documentació que hi ha en l’Aula Virtual. Proposa l’extinció 
de set titulacions de màster universitari, de les quals quatre corresponen a 
titulacions conjuntes amb altres universitats.  
 
El MU Electroquímica, Ciència i Tecnologia, és un màster conjunt coordinat 
per la Universitat d’Alacant. Proposa l’extinció per la baixa matrícula a la 
UV, que ha fet que en els darrers curs ja no s’oferte. 
 
El MU en Nanociència i Nanotecnologia és també un títol conjunt coordinat 
per la UV, al qual s’incorpora la Universitat Complutense de Madrid, per la 
qual cosa cal procedir a l’extinció de l’actual. 
 
El MU Assessorament Lingüístic i Cultura Literària: aplicacions al contexte 
valencià és un màster conjunt amb la Universitat d’Alacant coordinat per la 
UV. Proposa l’extinció perquè la UA ha manifestat la seua voluntat de 
deixar de formar part d’aquesta titulació interuniversitària. 
 
El MU en Economia passa a ser un màster interuniversitari amb la 
Universitat Jaume I, per la qual cosa cal extingir la titulació actual de la UV.  
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Es proposa l’extinció del MU en Contaminació, Toxicologia i Sanitat i del MU 
de Malalties Parasitàries Tropicals perquè van ser modificats en la sessió 
anterior del consell de govern i substituïts pel MU en Contaminació 
Ambiental i Ecotoxicologia i el MU en Parasitologia i Malalties Parasitàries, 
respectivament.  
 
Finalment, comenta que després de huit cursos oferint el MU en Psicologia 
i Psicopatologia Perinatal i Infantil per la Universitat de València, i d’un 
procés de reflexió i d’anàlisi de continguts, d’evidències i d’indicadors, es 
va decidir no oferir aquesta titulació a estudiants de nou ingrés per al 
present curs 2019-2020. La Junta de Centre de la Facultat de Psicologia 
va aprovar, en la sessió del passat 24 d’octubre, demanar l’extinció formal 
de l’actual titulació, en el seu format i amb la seua denominació actual, i 
començar a treballar en la seua reestructuració. 
 
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 (36 vots a favor), es pren l’acord següent: 
 

 ACGUV 219/2019. “Aprovar l’extinció de les titulacions 
oficials de màster següents, tenint en compte l’informe de 
la Comissió d’Estudis de Postgrau, que s’adjunta com a 
annex: 
. Màster Universitari en Electroquímica, Ciència i 
Tecnologia. 
. Màster Universitari en Nanociència i Nanotecnologia. 
. Màster Universitari en Economia. 
. Màster Universitari en Contaminació, Toxicologia i 
Sanitat Ambientals.  
. Màster Universitari en Malalties Parasitàries Tropicals. 
. Màster Universitari en Assessorament Lingüístic i 
Cultura Litarària: aplicacions al context valencià. 
. Màster Universitari en Psicologia i Psicopatologia 
Perinatal i Infantil.” Annex V. 

 
Punt 8. Aprovació, si escau, del Reglament d’honors acadèmics i 
reconeixements. 
 
La rectora retira aquest punt per a un estudi més profund. 
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Punt 9. Modificació, si escau, de l’ACGUV 57/2012, de 28 de febrer, pel 
que s’aproven els criteris de participació de la UV en les convocatòries 
d’ajudes per a enfortir la capacitat dels grups d’investigació mitjançant la 
incorporació de doctors/es. 
 
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. 
Indica que la finalitat de la proposta és la necessitat d’adaptació a les 
noves convocatòries que ixen. Com a novetat, s’elimina, en les sol·licituds, 
el grup d’acollida com a criteri, a la vegada que dotem als instituts dels 
espais i dotacions que necessiten.   
 
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 (33 vots a favor), es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 220/2019. “Aprovar els Criteris de participació 
de la Universitat de València en les convocatòries d’ajudes 
per a la incorporació de personal investigador doctor, que 
s’adjunten com a annex.” Annex VI. 

 
Punt 10. Ratificació, si escau, de la participació de la Universitat de 
València en l’Associació de la Conferència de Deganats de centres 
universitaris amb titulacions d’Arts i Humanitats.  
 
La secretària general presenta l’assumpte i fa referència a la documentació 
que hi ha en l’Aula Virtual. Indica que es tracta d’una ratificació perquè 
aquesta associació ja està inscrita en el Registre Nacional d’Associacions. 
Afecta a la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació, la Facultat de 
Geografia i Història i la Facultat de Filosofia i Ciències de l’Educació. 
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
La Degana de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació indica que 
en la Conferència de Deganats es va acordar crear aquesta associació que 
és important que siga ratificada pel consell de govern perquè afecta a 
diferents Deganats, sent ella la secretària tresorera. 
 
El degà de la Facultat de Geografia i Història afegeix que la Junta de la 
Facultat ha emès també informe favorable.  
 
Per assentiment dels membres del consell, es pren l’acord següent: 
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ACGUV 221/2019. “Ratificar la participació de la 
Universitat de València en l’Associació de la Conferència 
de Deganats de centres universitaris amb titulacions 
d’Arts i Humanitats, els estatuts de la qual, s’adjunten 
com a annex.” Annex VII. 

Punt 11. Autorització, si escau, per a la signatura de convenis de 
col·laboració. 
 
La vicerectora d’Innovació i Transferència presenta el conveni amb 
l’empresa Cofares, Societat Cooperativa Farmacéutica, per a col·laborar 
en activitats de formació, investigació, intercanvi d’experts i 
comercialització de tecnologia. Indica que no hi ha obligacions 
econòmiques.  
 
A continuació la vicerectora d’Ocupació i Programes Formatius presenta el 
conveni amb el Ministeri de Justícia, el Consell General del Poder Judicial i 
la Generalitat Valenciana, per a la realització de pràctiques externes als 
Jutjats i Tribunals. S’inclou la clàusula 4ª de la signatura d’una addenda, en 
compliment del Reial Decret sobre traspàs de funcions de l’Administració 
de l’Estat a la Comunitat Valenciana en matèria de mitjans per al 
funcionament de l’Administració de Justícia. 
 
La vicerectora d’Igualtat, Diversitat i Sostenibilitat presenta el conveni 
amb la Generalitat Valenciana, Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i 
Polítiques Inclusives, per al foment d’activitats que incorporen la 
perspectiva de gènere de manera transversal. Afegeix que aquest conveni 
té dues accions: consolidació i perspectiva de gènere. Els resultats són 
conseqüència de l’enquesta lliurada als membres de la comunitat 
universitària. Agraeix als centres i al professorat el treball que han fet i la 
proposta de tallers. 
 
Finalment, la secretària general, en absència del vicerector de Cultura i 
Esport, presenta el conveni amb la Universidad Complutense de Madrid per 
a inventariat, digitalització i catalogació automatitzada perquè les 
enquadernacions artístiques de la Col·lecció de la Biblioteca Històrica de la 
UV puguen incloure’s al Catàleg d’Enquadernacions Artístiques (CCEA), 
dipositat als servidors de la Universitat Complutense. 
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
El degà de la Facultat de Dret manifesta la seua preocupació pel conveni 
amb el Ministeri de Justícia, ja que no tenim reconeixement de les tutories. 
Opina que depenem del que determinen els jutjats. 
 



 
 
Universitat de València. CONSELL DE GOVERN 5 DE NOVEMBRE DE 2019. 
 

-23- 

La rectora proposa signar el conveni i, desprès, revisar quan s’haja de 
tornar a signar, i que la vicerectora d’Ocupació i Programes Formatius 
coordine, perquè si no, no tindrem aquestes places per a les pràctiques.  
 
Per assentiment dels membres del consell, es prenen els acords següents: 
 

ACGUV 222/2019. “Aprovar, per a la seua subscripció, el 
conveni marc de col·laboració entre la Universitat de 
València. Estudi General i Cofares, Societat Cooperativa 
Farmacèutica Espanyola, el text del qual s’adjunta com a 
annex.” Annex VIII. 
 
ACGUV 223/2019. “Aprovar, per a la seua subscripció, el 
conveni de col·laboració entre la Universidad Complutense 
de Madrid (Facultad de Ciencias de la Documentación, 
grupo de investigación Bibliopegia) i la Universitat de 
València. Estudi General (Servei de Biblioteques i 
Documentació), el text del qual s’adjunta com a annex.” 
Annex IX. 
 
ACGUV 224/2019. “Aprovar, per a la seua subscripció, el 
conveni de col·laboració entre el Consejo General del 
Poder Judicial, el Ministerio de Justícia,  la Generalitat 
Valenciana i la Universitat de València. Estudi General, 
per a la realització de pràctiques externes als Jutjats i 
Tribunals, el text del qual s’adjunta com a annex.” Annex 
X. 
ACGUV 225/2019. “Aprovar, per a la seua subscripció, el 
conveni de col·laboració entre la Generalitat Valenciana, a 
través de la Vicepresidència i Conselleria d’igualtat i 
Polítiques Inclusives, i la Universitat de València. Estudi 
General, per al foment d’activitats que incorporen la 
perspectiva de gènere de manera transversal, el text del 
qual s’adjunta com a annex.” Annex XI. 

 
Punt 12. Aprovació, si escau, de l’oferta pública d’ocupació del personal 
d’administració i serveis.  
 
El gerent presenta l’assumpte i fa referència a la documentació que hi ha 
en l’Aula Virtual de la Universitat de València. L’oferta compta amb 
l’informe favorable, unànime, de la Mesa Negociadora. Afegeix que la taxa 
de reposició és del 100% i que, per al 2019, s’oferten 28 places de 
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funcionaris i 1 per a personal laboral, de les quals 15 són de promoció 
interna. La proposta està autoritzada pel Ministeri d’Hisenda.  
 
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 (33 vots a favor) dels membres del consell, es pren l’acord 
següent: 
 

ACGUV 226/2019. “Aprovar l’oferta pública d’ocupació 
del personal d’administració i serveis de la Universitat de 
València per a l’any 2019, que s’adjunta com a annex.” 
Annex XII. 

 
Punt 13. Aprovació, si escau, de proposta de modificació de la RLT 
3/2019, de PAS de la UV. 
 
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 proposta 
consta de transformació i modificació de llocs de treball i modificació de 
codis. 
 
S’obre un torn d’intervencions. 
 
Gabriel Aparicio, personal d’administració i serveis del Servei d’Informàtica, 
manifesta la seua preocupació per la transformació de llocs de treball, 
concretament de la plaça núm.2519 del Servei, ja que li sembla una 
temeritat deixar sense cobertura al Servei d’Informàtica. Pregunta si hi ha 
previsió de dotar-la. 
 
El gerent indica que la proposta és un canvi obligat perquè cal adaptar-la a 
la normativa.  
 
La directora del Servei d’Informàtica, Fuensanta Doménech, contesta a 
Gabriel Aparicio que la plaça no desapareix en aquesta àrea, que correspon 
a la del cap d’àrea del Servei d’Informàtica. El concurs eixirà més endavant.  
 
Se sotmet a votació la proposta. La votació es fa a mà alçada i per 33 
vots a favor, 1 en contra i cap abstenció, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 227/2019. “Aprovar la proposta de modificació 
de la Relació de Llocs de Treball 3/2019, de personal 
d’administració i serveis de la Universitat de València, 
que s’adjunta com a annex.” Annex XIII. 
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Punt 14. Torn obert de paraules.  
 
El professor Jesús Olavarria pregunta en quina situació hi és l’aplicació de 
la Comptabilitat Analítica a la Universitat de València. D’altra banda, 
demana, pel que fa a les nòmines del personal docent i investigador, més 
detall, ja que no se sap el que cobren per alguns conceptes, com 
gratificacions, conferències, articles 83 i altres.   
 
El vicerector d’Economia i Infraestructures indica que, respecte de la 
Comptabilitat Analítica, s’està verificant el model i en els propers dies hi ha 
prevista una reunió per conèixer els mecanismes d’accés.  
 
El gerent, contesta respecte a les nòmines, que s’estudiarà la possibilitat 
de desglossar-la en conceptes i també s’està plantejant un canvi de 
l’aplicació informàtica.  
 
La rectora desitja que aquests canvis no impedisquen el cobrament de les 
nòmines. 
 
I com que no hi ha més assumptes que tractar, es clou la sessió a les 
11,57 hores, de la qual cosa, com a secretària general, estenc aquesta 
acta.  
 
Vist i plau, 
La rectora 
 
 
 
 
María Vicenta Mestre Escrivá 


