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CONSELL DE GOVERN 
 
A la ciutat de València, el dia 17 de desembre de 2019, a les 9’57 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 
 
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. 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 
 
Degà Fac. Fisioteràpia: Antonio 
Alberola Aguilar 
 
Degà Fac. Magisteri: Óscar 
Barberá Marco 
 
Degà Fac. Física: Jorge Vidal 
Perona 
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Degà Fac. Farmàcia: Juan Carlos 
Moltó Cortés 
 
Degana Fac. Ciències Biològiques: 
Carmen Baño Aracil 
 
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: Ester 
Pérez Lorences 
 
PDI Fac. Medicina i Odontologia: 
José Manuel Almerich Silla 
 
PDI Fac. C. Socials: María José 
Aradilla Marqués 
 
PDI Fac. Economia: Salvador 
Castro Mafé 
 
PDI Fac. Física: Pascuala García 
Martínez 
 
PDI Fac. Filologia, Traducció i 
Comunicació: Sergio Maruenda 
Bataller 
 
PDI Fac. C. Matemàtiques: Juan 
Luis Monterde García-Pozuelo 
 

PDI Fac. Dret: Jesús Olavarría 
Iglesia 
 
PDI Fac. Magisteri: Miquel Ángel 
Oltra Albiach 
 
Estudiant Fac. Dret: Julio Saiz 
Lahiguera 
 
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 
 
Representant Consell Social: 
Leonor Saiz Amorós 
 
(sense vot): 
 
Vicedegana Fac.  Filosofia i C. 
Educació: Mª 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 
 
Degna Fac. Química: Adela Mauri 
Aucejo 
 
Directora ETS Enginyeria: Paula 
Marzal Doménech 
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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 5 de Novembre 
de 2019. 
2. Informe de la rectora.  
3. Aprovació, si escau, del Manual per a l’Avaluació de l’activitat docent 
del professorat (Programa DOCENTIA). 
4. Aprovació, si escau, del Reglament de procediment d’avaluació de 
l’activitat docent del professorat de la Universitat de València. 
5. Modificació, si escau, de l’art.8.c) del Reglament de permisos, llicències, 
vacances i situacions administratives del PDI de la Universitat de València. 
6. Autorització del pagament, amb caràcter de bestreta, de les 
retribucions addicionals del professorat funcionari per a l’any 2020. 
7. Concessió, si escau, de veniae docendi al professorat. 
8. Aprovació, si escau, de canvi de denominació de la Facultat de 
Psicologia per Facultat de Psicologia i Logopèdia. 
9. Aprovació, si escau, de proposta de concessió de premis extraordinaris 
de grau i de màster, curs 2018/2019. 
10. Aprovació, si escau, de la convocatòria de premis extraordinaris de 
doctorat 2019/2020. 
11. Aprovació, si escau, de la nova proposta de màster universitari 
Erasmus Mundus en Química Teòrica i Modelització Computacional i 
extinció de l’actual MU Erasmus Mundus amb codi RUCT 4313116 i codi 
d’estudi 2193. 
12. Aprovació, si escau, d’inici d’expedient de modificació de canvi de 
denominació de l’Institut Universitari d’Estudis de la Dona.  
13. Modificació, si escau, del Reglament de la Comissió d’Ètica en la 
Investigació Experimental de la Universitat de València.  
14. Aprovació, si escau, de contractes de llicència. 
15. Modificació, si escau, del reglament de règim intern de la Facultat 
d’Economia.  
16. Autorització, si escau, per a la signatura de convenis de col·laboració. 
17. Aprovació, si escau, del projecte de pressupost de la UV per al 2020. 
18. Aprovació, si escau, del projecte de reglament d’execució 
pressupostària per al 2020. 
19. Correcció d’errades de l’acord del Consell de Govern de la UV 
226/2019, de 5 de novembre, pel que s’aprova l’oferta pública d’ocupació 
del PAS, any 2019. 
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20. Modificació, si escau, del calendari general de la UV. 
21. Aprovació, si escau, de l’addenda al calendari general de la UV per a 
l’any 2020. 
22. Modificació, si escau, del Reglament de jornada i horari de treball del 
PAS. 
23. Aprovació, si escau, de l’acord de progressió de carrera professional. 
24. Aprovació, si escau, de proposta de modificació de la normativa de 
borses de la UV. 
25. Torn obert de paraules.  
 

------------- 
 
Excusen la seua assistència els membres següents: 
 
. Delegada de la rectora per a estudiantes i estudiants: Mercedes Elizalde 
Monteagudo 
. Representant Instituts universitaris: Amparo Cervera Taulet 
. PDI Fac. C. Biològiques: María José Lorente Carchano 
. PDI Fac. Dret: Jacinto Pablo Quinzá Redondo 
 
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. Comença la sessió més tard degut a la reunió que la rectora ha tingut 
amb els sindicats. 
 
Punt 1.  Aprovació, si escau, de l’acta del Consell de Govern de 5 de 
Novembre 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 228/2019. “Aprovar l’acta del Consell de Govern 
de 5 de novembre de 2019.” 

 
Punt 2. Informe de la rectora. 
 
La rectora comença aquest Consell de Govern, el darrer de l’any, després 
de la celebració de les eleccions a representants d’estudiants a Junta de 
Centre i Claustre, a les quals es referirà posteriorment en aquest informe i 
també en relació amb el finançament del sistema universitari públic 
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valencià que és fonamental per al tancament del projecte de pressupost 
per al 2019. 
 
Pel que fa al reconeixement a persones i institucions, indica que: 
. El passat 3 de desembre, en reconeixement a la trajectòria de la nostra 
institució en el seu 520 aniversari, rebérem el premi Valencià d’Honor, 
lliurat per Onda Cero València, de mans del Molt Honorable president de la 
Generalitat Valenciana.  
 
. L’Institut Confuci celebrà el seu 12 aniversari, en un acte que comptà 
amb representants de la Universitat NENU, nostra contrapart xinesa. 
 
. La Unitat d’Assajos Clínics de Fase I d’Oncologia de l’INCLIVA ha rebut el 
certificat de qualitat ISO 9001. 
 
. El Dr. Ramon Lapiedra Civera, antic rector de la Universitat, ha rebut a 
finals de novembre la Medalla de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua. 
 
. La Dra. Ana Lluch, catedràtica de la Facultat de Medicina i Odontologia, 
ha rebut un reconeixement a la seua trajectòria professional amb el premi 
Certamen Mèdic de la Fundació del Col·legi de Metges i l’Ajuntament de 
València. 
 
. El Dr. Carlos Esplugues, catedràtic de la Facultat de Dret, ha estat 
investit doctor honoris causa per la Universidad Arturo Prat de Xile.  
 
. El Dr. José Wagner Furtado, de l’IFIC, ha rebut el premi México de Ciència 
i Tecnologia 2018. 
 
. El Dr. Jaume Martí Miravallas, professor titular de la Facultat de Dret, ha 
rebut el premi Estudis Jurídics 2019 de la Reial Acadèmia Valenciana de 
Jurisprudència i Legislació. 
 
L’Associació Catalana d’Intel·ligència Artificial ha premiat el projecte 
DataBeers Valencia-Barcelona, dirigit pels professors de la UV, Dr. 
Francisco Grimaldo, Dra. Emilia López Iñesta i l’estudiant de doctorat de 
l’ETSE Daniel García-Costa. 
 
. El Dr. Eugenio Coronado, catedràtic de Química Inorgànica, ha rebut la 
medalla de la Real Sociedad Española de Física i Fundación BBVA pel seu 
treball pioner a escala mundial sobre magnetisme i espintrònica molecular, 
essent el primer científic, que obté aquest reconeixement, i compta també 
amb la medalla de la Real Sociedad Española de Química.  
A totes i tots ells enhorabona per aquestes distincions que reconeixen 
l’excel·lència dels nostres investigadors i investigadores. 
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Finalment, la rectora informa que el passat mes es lliurà el XV premi de 
Divulgació Científica Estudi General, en el marc dels premis Ciutat d’Alzira, 
el guanyadors dels quals va ser el Sr. Pere Puigdoménech per l’obra 
“Exploracions pel planeta del menjar”. 
 
En l’apartat de les defuncions, manifesta el condol pel traspàs del 
professor del departament d’Astronomia i Astrofísica, Álvaro López García.  
 
Pel que fa a l’apartat d’actualitat de gestió i política universitària, la 
rectora indica que el passat dia 22 de novembre se celebrà a la Universitat 
el Dia Mundial de la Filosofia, declarat per la UNESCO en 2005, i  el 25 de 
novembre el Dia contra la Violència de Gènere. Remarca hui el que 
s’anuncià en els actes institucionals: el nostre compromís institucional en 
la lluita contra tot tipus de violència i, especialment, contra la violència 
que s’exerceix sobre les dones. 
 
En eixe marc el passat dia 29 de novembre el Paranimf va acollir l’acte de 
lliurament de les distincions Menines contra la violència de gènere de la 
Delegació del Govern d’Espanya a la Comunitat Valenciana. 
 
En eixe sentit la passada setmana es va celebrar un acte a la Facultat 
d’Economia, on va exercir el seu magisteri, el 19 aniversari de l’assassinat 
d’Ernest Lluch, un home que lluità per la democràcia i la construcció del 
nostre Estat actual des del tarannà dialogant.  
 
El resultat d’eixa construcció col·lectiva, que és la nostra democràcia, es 
va fer palès aquest passat mes, al nostre Saló d’Actes del Rectorat, amb 
unes jornades en celebració i estudi dels 40 anys d’Ajuntaments 
Democràtics al País Valencià. 
 
D’altra banda,  la Comissió de Projecció Territorial de la Universitat aprovà 
l’Informe de 2019 i el pla de 2020, la revista Àtic ha renovat el seu segell 
de qualitat de FECYT, hem acollit a la Universitat la reunió de l’European 
Quality Assurance Network for Informatics Education i l’Assemblea de 
Conferència de Directors i Degans d’Enginyeria Informàtica. 
 
Des de UVocupació s’ha iniciat un programa d’àmbit nacional per a la 
inserció laboral de persones amb tartamudesa, en un exemple més 
d’aposta per l’ocupació però també per la igualtat d’oportunitats per a 
totes les persones. 
 
Aquests darrers dies s’ha rebut a les falleres majors de València, destacant 
que la major d’elles, Consuelo Llobell va acabar els seus estudis de 
Medicina a la nostra Universitat el curs passat. 



 
 
Universitat de València. CONSELL DE GOVERN 17 DE DESEMBRE DE 2019. 
 

-7- 

 
I també hem rebut a Rafeef Ziadah, la més famosa de les poetes i cantants 
palestines que, a més, és professora universitària a Regne Unit. Amb motiu 
d’un concert celebrat a València la rebérem a la Universitat i comentàrem 
la dramàtica situació del poble palestí i, especialment, de les dones 
palestines. En eixe sentit, la rectora li va traslladar que estem treballant 
amb la Generalitat Valenciana en el desenvolupament de línies de 
cooperació internacional que permeten oferir oportunitats a les dones 
palestines per millorar la seua formació. 
 
Afegeix que també s’abordà la situació d’algun conveni de col·laboració 
que, autoritzat per aquest Consell de Govern, està pendent de signar i es 
troba sota revisió en tractar-se d’una institució universitària instal·lada a 
territoris ocupats que compta a més amb la classificació de l’ONU de 
vulneració del dret internacional. 
 
Reprenent els temes comentats a l’inici d’aquest Informe, la rectora indica 
que el passat 21 de novembre se celebraren a la Universitat de València 
les eleccions a representants d’estudiants de la nostra Universitat, a 
Claustre, Junta de Centre i nombroses Assemblees de Representats de 
Centre. 
 
Un total de 48.000 estudiants i estudiantes estaven convocats a les urnes 
per elegir en els 19 col·legis electorals, la seua representació d’entre un 
total de 76 candidatures i una participació total del 13,15%. 
 
La rectora agraeix la participació de totes les persones que han integrat 
les candidatures, de les i dels membres de les meses electorals, Juntes 
Electorals de Centre i Junta Electoral Central. 
 
Agraïment que fa extensiu a la Delegació d’Estudiants i el Consell de la 
Joventut de València pel debat electoral retransmès per primera vegada 
en directe, a través de MediaUni. Un reconeixement especial a tota l’àrea 
de comunicació de la Universitat pel seu compromís perquè enguany, per 
primera vegada en la història de la nostra institució, va proporcionar, 
gràcies a la col·laboració de la Junta Electoral i dels centres de la 
Universitat, informació en temps real de l’escrutini així com una cobertura 
informativa especial. 
 
També felicitar totes les persones elegides i, especialment, les 
candidatures amb major nombre de representants electes. Enhorabona 
especial al Bloc d’Estudiants Agermanats, BEA, que amb 26 claustrals ha 
esdevingut la principal força d’estudiants, seguida de Saó, amb 16 
claustrals, Unió d’Estudiants Valencians amb 10 representats i Estudiantes 
en Lucha amb 5 representats. 



 
 
Universitat de València. CONSELL DE GOVERN 17 DE DESEMBRE DE 2019. 
 

-8- 

 
Ara bé, indica que hem de continuar reflexionant sobre la necessitat de 
reforçar la participació per superar eixe llindar històric del 15% al qual en 
els darrers anys ni tan sols estem arribant. 
 
A continuació, passa a la qüestió econòmica, sensible i delicada. Qüestió 
que inclou també la situació actual del Conveni Col·lectiu del Personal 
Laboral de les Universitats Públiques Valencianes. 
 
Des del darrer informe al Consell de Govern, s’ha produït un conjunt de 
situacions tenses amb la Generalitat Valenciana en relació al finançament, 
que, a més, han estat emmarcades amb la filtració del document de treball 
de l’informe d’Intervenció de la Generalitat Valenciana a un mitjà de 
comunicació abans de la seua publicació. 
 
Aquest Informe, elaborat per una empresa auditora privada, per encàrrec 
de la Conselleria d’Hisenda, qüestionava al sistema universitari diferents 
qüestions. En el cas de la nostra Universitat començava pel sistema 
retributiu i acabava amb els imports de les dietes per hotels, passant pel 
qüestionament de les unitats de gestió de despeses descentralitzades. 
 
És sabut el qüestionament de les retribucions dels equips gerencials, 
aprovades fa una dècada i incorporades anualment als pressupostos sense 
cap comentari de la intervenció fins el moment. 
 
Però també es qüestionen les retribucions dels càrrecs acadèmics, és a dir, 
de tots els coordinadors i coordinadores de mobilitat, de titulacions... i així 
successivament. 
 
Afegeix que s’està dialogant amb la Generalitat per esbrinar quin sistema 
retributiu consideren adient per a aquestes tasques. Si els membres del 
consell tenen cap dubte addicional, el Sr. Gerent podrà informar-los en 
acabar aquest Informe. 
 
Pel que fa al finançament, recordar que denunciàrem que a l’avantprojecte 
de pressupost faltaven uns 85 milions d’euros relatius a compromisos 
adquirits per la Generalitat. 
 
En 2019, els Costos derivats de la Normativa Estatal i Autonòmica (CNEA) 
a la Universitat de València ascendiren a 19,5 milions d’euros dels quals 
rebérem una compensació per import de 4,8 milions d’euros.  
En 2020 aquesta compensació acordada hauria de ser 9,6 milions d’euros, 
però només s’han pressupostat uns 3,2 milions fins el moment, de manera 
que si no es produeixen modificacions de crèdit ens faltarien 6,4 milions 
respecte a allò compromès per a aquest any. 
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Finalment, després de nombroses gestions, la Conselleria d’Educació 
aporta un total de 68,9 milions per cobrir aquests compromisos enguany, i 
estem en negociacions per ajustar un total de 16 milions d’euros per 
garantir la viabilitat del sistema universitari públic valencià.  
 
Hi ha hagut nombroses reunions a diferents nivells i, finalment, de tots els 
rectors i rectores amb els consellers d’universitats i hisenda. 
 
En aquestes converses es troba també la necessària, en la seua opinió, 
signatura del conveni col·lectiu del personal laboral de les universitats 
públiques valencianes. 
 
Reitera la voluntat de signatura de totes les universitats públiques 
valencianes. Però també que la Generalitat no ha volgut participar com a 
institució que done suport a aquesta signatura, que ha estat negociada 
amb la seua coordinació i preacordada amb la Generalitat. És més, no ens 
proporciona suficients garanties i ens podem trobar en una situació de 
desprotecció jurídica. 
 
Eixa garantia no només l’hem demanada, l’hem exigida. No volem que 
després hi haja un informe de la Intervenció que qüestione la legalitat 
d’aquest acord i dels pagaments. 
 
I és més, adverteix al Consell de Govern que compta amb Informes jurídics 
que diuen que, sense l’autorització de la Generalitat, realitzar aquests 
pagaments, que no han estat informats positivament per la Conselleria 
d’Hisenda, suposaria possibles responsabilitats penals i patrimonials de 
totes i tots els que estem presents i que hauríem d’aprovar aquest acord. 
 
Dit d’altra manera: ens podem enfrontar a haver de retornar els diners que 
paguem de la nostra butxaca, amb el nostre patrimoni, present i futur i 
dels nostres hereus, a més de responsabilitats penals si fem pagaments 
sense l’autorització de la Generalitat. 
 
Per tant, reitera la voluntat i exigència de la signatura, però amb la 
cobertura legal que la Generalitat no ens està proporcionant. Han sigut 3 
anys de negociació. Aquesta és la darrera situació de discrepància de la 
que informa al Consell de Govern. 
 
S’ha sol·licitat l’autorització i encara no hi ha resposta. Totes les 
universitats públiques de la Comunitat Valenciana es comprometen a 
sol·licitar-lo.  
 
S’obre un torn d’intervencions.  
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El president de la Junta de PAS llegeix un escrit que s’adjunta com a 
annex I d’aquesta acta, contra la política de la taxa de reposició de PAS 
demanant la seua supressió. 
 
La rectora indica que està d’acord i afegeix que des de la CRUE també 
estaven d’acord en demanar la retirada de la taxa de reposició. 
 
Punt 3.- Aprovació, si escau, del Manual per a l’Avaluació de l’activitat 
docent del professorat (Programa DOCENTIA). 
 
El vicerector d’Ordenació Acadèmica i Professorat presenta l’assumpte i fa 
referència la documentació que hi ha en l’Aula Virtual de la Universitat de 
València. Indica que el Manual ha estat informat favorablement per la 
Comissió de Professorat i també s’informà als sindicats que plantejaren 
una sèrie de millores que ja estan recollides. 
 
Fa una introducció històrica del tema. La Universitat de València al 2002 ja 
tenia una normativa d’avaluació de la docència. A partir del procés de 
generalització de l’avaluació de l’ANECA, havia d’adequar-se al nou context 
i, desprès d’un llarg període de reflexió, el 29 de setembre de 2015 el 
Consell de Govern aprovà un manual que, prèviament, es portà a Mesa 
Negociadora amb el vot afirmatiu de tres seccions sindicals. A partir d’eixe 
moment s’aplica com a experiència pilot. Ara cal actualitzar-lo per aplicar-
lo de forma general. 
 
Indica que s’ha fet una revisió del Manual incorporant una sèrie de 
resultats de l’experiència pilot, analitzats per la Comissió d’Avaluació de la 
Docència i s’ha intentat clarificar el procés administratiu. També s’ha 
plantejat disposar d’alguna estructura suficient per poder aplicar-lo al 
conjunt del professorat, en períodes quinquennals. Per això es proposen 
diferents subcomitès d’avaluació i s’ha tingut en compte la protecció de 
dades. A més s’ha inclòs l’obligatorietat de l’autoinforme del professorat i 
s’ha revisat el procediment de les enquestes d’avaluació, aprovat en el 
consell de govern anterior. Per tant, és una actualització. 
 
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 37 
vots a favor, 2 en contra i 1 abstenció, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 229/2019. “Aprovar el Manual per a l’Avaluació 
de l’Activitat Docent del Professorat de la Universitat de 
València (Programa Docentia), que s’adjunta com a 
annex.” Annex II. 
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Punt 4. Aprovació, si escau, del Reglament de procediment d’avaluació de 
l’activitat docent del professorat de la Universitat de València. 
 
El vicerector d’Ordenació Acadèmica i Professorat presenta l’assumpte i fa 
referència a la documentació que hi ha en l’Aula Virtual de la Universitat de 
València. Indica que del Manual per a l’Avaluació de l’Activitat Docent del 
Professorat s’han extret una sèrie d’aspectes que s’havien de reglamentar, 
com que l’avaluació serà cada cinc anys i, si escau, es farà coincidir amb la 
sol·licitud del quinquenni; s’aclareix qui són els agents implicats; la 
Comissió de Garanties i les fases del procediment d’avaluació. El 
professorat podrà presentar al·legacions front a l’informe provisional que 
seran valorades pel Comitè d’Avaluació, a través dels subcomitès. També 
s’aclareixen els dos nivells d’avaluació(bàsic i avançat) i els seus efectes. 
S’ha inclòs una disposició addicional que indica que el reglament i les seues 
modificacions s’hauran d’aprovar per consell de govern. 
 
Finalment, indica que en gener es donarà publicitat d aquest reglament i es 
comunicarà al professorat que siga objecte d’avaluació. 
 
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 33 
vots a favor, 1 en contra i 3 abstencions, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 230/2019. “Aprovar el Reglament del 
Procediment d’Avaluació de l’Activitat Docent del 
Professorat de la Universitat de València, que s’adjunta 
com a annex.” Annex III. 

 
Punt 5. Modificació, si escau, de l’art.8.c) del Reglament de permisos, 
llicències, vacances i situacions administratives del PDI de la Universitat de 
València. 
 
El vicerector d’Ordenació Acadèmica i Professorat presenta l’assumpte i fa 
referència a la documentació que hi ha en l’Aula Virtual de la Universitat de 
València. En aquesta proposta de modificació s’han afegit càrrecs 
acadèmics que seran baremats per a l’adjudicació de llicències per any 
sabàtic. 
 
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 dels membres del consell (30 vots a favor), es pren l’acord 
següent: 
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ACGUV 231/2019. “Modificar l’article 8.C) del Reglament 
de Permisos, llicències, vacances i situacions 
administratives del PDI de la Universitat de València,  
aprovat per ACGUV 128/2013, de 25 de juny, d’acord 
amb la proposta que s’adjunta com a annex.” Annex IV. 

 
Punt 6. Autorització del pagament, amb caràcter de bestreta, de les 
retribucions addicionals del professorat funcionari per a l’any 2020. 
 
El vicerector d’Ordenació Acadèmica i  Professorat presenta l’assumpte i 
fa referència a la documentació que hi ha en l’Aula Virtual. Se sol·licita 
autorització perquè la Gerència puga pagar les retribucions addicionals 
(components per mèrits d’experiència docent i investigadora, de 
productivitat i activitat investigadora, promoció acadèmica i gestió 
universitària), amb caràcter de bestreta.  
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Per assentiment dels membres del consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 232/2019. “Aprovar l’acord que s’adjunta com 
annex, d’autorització a la Gerència de la Universitat de 
València al pagament, amb caràcter de bestreta, de les 
retribucions addicionals del professorat universitari per a 
l’any 2020.” Annex V. 

 
Punt 7. Concessió, si escau, de veniae docendi al professorat. 
 
El vicerector d’Ordenació Acadèmica i Professorat presenta l’assumpte i fa 
referència a  la documentació que hi ha en l’Aula Virtual. Són tres peticions 
de venia docendi que tenen informe favorable dels departaments 
corresponents.  
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Per assentiment dels membres del consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 233/2019. “Concedir venia docendi per a 
impartir docència als centres adscrits de la Universitat de 
València que tot seguit s’esmenten, durant el curs 
acadèmic 2019-2020, al professorat següent:  
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PROFESSORAT CENTRE ASSIGNATURA 
Eva Maria Sola Palanca Escola Infermeria La Fe . Infermeria Mèdica 

Quirúrgica II 
Isabel Fuster Palacios Florida Universitària . Didàctica Gral.(Ed. 

Infantil) 
. Didàctica Gral. (Educ. 

Primària). 
Jordi Oviedo Deguer Florida Universitària . Llengua Catalana per a 

Mestres (Educ. 
Infantil). 

. Llengua Catalana per a 
Mestres (Educ. 
Primària).” 

 
Punt 8. Aprovació, si escau, de canvi de denominació de la Facultat de 
Psicologia per Facultat de Psicologia i Logopèdia. 
 
La vicerectora d’Estudis i Política Lingüística presenta l’assumpte i fa 
referència a la documentació que hi ha a l’Aula Virtual de la Universitat de 
València. Indica que, a instàncies de la Facultat de Psicologia es va iniciar 
l’expedient per a canviar la denominació del centre. Es va obrir un període 
d’informació pública i no s’han presentat al·legacions. Es proposa tancar 
l’expedient i tramitar-lo al Consell Social i a la Generalitat Valenciana. 
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Se sotmet a votació la proposta. La votació es fa a mà alçada i per 
unanimitat (40 vots a favor), es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 234/2019. “Proposar al Consell Social, en 
compliment de l’art. 32 dels Estatuts de la Universitat de 
València,  el canvi de denominació de la Facultat de 
Psicologia, que passaria a denominar-se Facultat de 
Psicologia i Logopèdia, l’expedient del qual s’adjunta com 
a annex.” Annex VI. 

 
Punt 9. Aprovació, si escau, de proposta de concessió de premis 
extraordinaris de grau i de màster, curs 2018/2019. 
 
La vicerectora d’Estudis i Política Lingüística presenta l’assumpte i fa 
referència a la documentació que hi ha en l’Aula Virtual. Segons la 
normativa es concediran 1 premi per cada 50 alumnes o fracció que hagen 
finalitzat el grau, a les persones que hagen obtingut una qualificació 
mitjana ponderada de 8. En el cas dels màsters es concedirà 1 premi per 
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cada 30 o fracció dels alumnes que hagen finalitzat el màster amb una 
qualificació de 9 o superior en el TFM. 
 
Han finalitzat els graus 6.680 estudiants i estudiantes en centres propis i 
289 en centres adscrits, i es proposa la concessió de 156 premis 
extraordinaris de grau en centres propis i 10 en centres adscrits.  
 
Pel que fa als màsters, han acabat 3.007 alumnes en centres propis i 149 
en Florida Universitària. Es proposa la concessió de 150 premis en centres 
propis i 2 en el Màster de Secundària de Florida Universitària.  
 
Agraeix als centres l’esforç que han fet els per a tancar els expedients dels 
estudiants i poder fer coincidir els premis de grau i de màster en aquest 
consell de govern.  
 
La concessió del premi figurarà en l’expedient de l’estudiant. A més, 
comporta una dotació econòmica de 300 euros per al grau i el màster, 
subvencionada pel Banc de Santander.  
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Se sotmet a votació la proposta. La votació és fa a mà alçada i per 
unanimitat (39 vots a favor), es prenen els acords següents: 
 

ACGUV 235/2019. “Concedir premis extraordinaris de 
grau, en les titulacions adscrites a l’ETSE, corresponent al 
curs 2018-2019, als estudiants següents: 
Grau en Enginyeria Informàtica: 
. Josep Ferris Tortajada. 
Grau en Enginyeria Multimèdia: 
. Ismael Serrano Marín. 
Grau en Enginyeria Química: 
. Carlos Silvestre López. 
Grau en Enginyeria Electrònica Industrial: 
. No hi ha proposta. 
Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicacions: 
. No hi ha proposta.  
Grau en Enginyeria Telemàtica: 
. No hi ha proposta”. 
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ACGUV 236/2019. Concedir premis extraordinaris de 
grau en Ciències de l’Activitat Física i l’Esport titulació 
adscrita a la Facultat de Ciències de l’Activitat Física i 
l’Esport, corresponent al curs 2018-2019, als estudiants i 
estudiantes següents: 
. Amanda Vergara Pardo. 
. Rosa Llobell Fernández. 
. Fernando Roig Faus. 
. Alberto Vidal Vilaplana.” 

ACGUV 237/2019. Concedir premis extraordinaris de 
grau en les titulacions adscrites a la Facultat de Ciències 
Biològiques, corresponent al curs 2018-2019, als estudiants 
i estudiantes següents: 
Grau en Biologia: 
. Marina Piquer Doblas. 
. David Ferrer Ferrando. 
. Pilar Soria Monzó. 
Grau en Bioquímica i Ciències Biomèdiques: 
. Javier Martínez Latorre. 
. Mar Ferrando Marco. 
Grau en Biotecnologia: 
. Santiago Pérez Vázquez. 
. Isaac Vieco Martí. 
Grau en Ciències Ambientals: 
. Andrea María Salavert Monroig. 
. Blanca Llavata Martí.” 
 
ACGUV 238/2019. Concedir premis extraordinaris de 
grau en Matemàtiques, titulació adscrita a la Facultat de 
Ciències Matemàtiques, corresponent al curs 2018-2019, 
als estudiants següents: 
. Jesúa López Mañez. 
. Antoni López Martínez.” 
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ACGUV 239/2019. Concedir premis extraordinaris de 
grau en les titulacions adscrites a la Facultat de Ciències 
Socials, corresponent al curs 2018-2019, als estudiants i les 
estudiantes següents: 
Grau en Relacions Laborals i Recursos Humans: 
. José Miguel Sánchez Ocaña. 
. Francisco José Hidalgo Vidal. 
. Andrea Bueno Sevilla. 
. M. Elena Caballer Alarcón 
Grau en Sociologia: 
. Darío Fornas Pérez. 
. Iñaki Mengual Rubio.  
Grau en Treball Social: 
. Marcela Raquel Alarcón Leonard. 
. Mirian Fernández Salido. 
. Laura Alarcón Albarracín. 
. Sara López Valero”. 
 
ACGUV 240/2019. Concedir premis extraordinaris de 
grau en les titulacions adscrites a la Facultat de Dret, 
corresponent al curs 2018-2019, als estudiants i les 
estudiantes següents: 
Grau en Dret: 
. Pablo Muruaga Herrero. 
. Alex Manuel Topbachian Montemayor. 
. Francisco Javier de la Torre Vera. 
. Adrià Bellver Civera. 
. Alba Albert Beltrán. 
. Celia Vera Aliaga. 
. Sergio Navarro Palacios. 
. M. Mercedes Ferri Francés. 
. Pablo Pereda Guinea. 
. Andrea M. García Ortiz. 
. Maria Sancho Tronchoni. 
. Francisco Rafael Godoy Sobrino. 
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. Cristina Martínez Bárcenas. 

. Álvaro Gómez Expósito. 
Grau en Criminologia: 
. Lucía Montes Escutia. 
. Pablo Pereda Guinea. 
. Andrea M. García Ortiz. 
. M. Mercedes Ferri Francés. 
Grau en Ciències Polítiques i de l’Administrció: 
. Mario Molina Cuenca. 
. Francisco Javier de la Torre Vera. 
. Carmen Ros Lloret.” 
 
ACGUV 241/2019. Concedir premis extraordinaris de 
grau en les titulacions adscrites a la Facultat d’Economia 
corresponent al curs 2018-2019, als estudiants i les 
estudiantes següents: 
Grau en ADE: 
. Alba Albert Beltrán. 
. Alex Manuel Topbachian Montemayor. 
. Carlos Donoso Cabero. 
. Sergio Navarro Palacios. 
. Sandra Montes Giménez. 
. Adrià Bellver Civera. 
. David Sánchez Pons. 
. José Manuel Gil Guzmán. 
Grau en Negocis Internacionals: 
. Paula Maudos Gumbau. 
. Pau Sandra Pons. 
. María Codoñer Marmaneu. 
Grau en Economia: 
. Manuel Beltrán Martínez. 
. Álvaro Carbonell Rodríguez. 
. Guillermo Alamán Requena. 
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Grau en Turisme: 
. Sandra Jasmin Schubert. 
. Alexandra Joana Bol Esteve. 
. Eva Ponce Cuñat. 
Grau en Finances i Comptabilitat: 
. Mar Moncho Rosello. 
. Jorge Martínez Borrás.” 
 
ACGUV 242/2019. Concedir premis extraordinaris de 
grau en les titulacions adscrites a la Facultat de Farmàcia 
corresponent al curs 2018-2019, als estudiants i les 
estudiantes següents: 
Grau en Farmàcia: 
. Marta Albanell Fernández. 
. Ana Mª Benedito Elena. 
. Meryem El Ouardi. 
. Cristina Carreres Rey 
Grau en Ciència i Tecnologia dels Aliments: 
. Carla Rodríguez Martí. 
Grau en Nutrició Humana i Dietètica: 
. Marta Albanell Fernández. 
. Ana Mª Benedito Elena. 
. Teresa Rovira Medina. 
Grau en Ciències Gastronòmiques: 
. Clara Abarca Rivas.” 
 
ACGUV 243/2019. Concedir premis extraordinaris de 
grau en les titulacions adscrites a la Facultat de Filologia, 
Traducció i Comunicació corresponent al curs 2018-2019, 
als estudiants i les estudiantes següents: 
Grau en Comunicació Audiovisual: 
. Desireé Castillo Canuto. 
. Alba Iranzo Cerveró. 
Grau en Periodisme: 
. Cristina Doménech Hernández. 
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. Mar Hernández Bernabeu. 
Grau en Estudis Anglesos: 
. Mireia Cabanes Calabuig. 
. Ana Sánchez Anguix. 
Grau en Filologia Catalana: 
. Mario Cereceda Núñez. 
Grau en Filologia Clàssica: 
. Carmen Esteban Martínez. 
Grau en Estudis Hispànics: 
. Francisco Javier Grau Martínez. 
. Paula Bisbal Moret. 
Grau en Llengües Modernes i les seues Literatures: 
. Guillem Atienza Gómez. 
. Luis Felipe Quintero Tedesco. 
Grau en Traducció i Mediació Interlingüística: 
. Raúl Rodríguez Montesinos. 
. Noemí Barrera Rioja.” 
 
ACGUV 244/2019. Concedir premis extraordinaris de 
grau en les titulacions adscrites a la Facultat de Filosofia i 
Ciències de l’Educació corresponent al curs 2018-2019, als 
estudiants i les estudiantes següents: 
Grau en Filosofia: 
. Sara Acamer Mateu. 
Grau en Pedagogia: 
. Marta Clemente Balaguer. 
. Cristina Navarro Robles. 
. Andrea Ruiz Picazo. 
Grau en Educació Social: 
. Javier Merlos García.  
. Didac Delcan Albors. 
. Miguel Ángel Hurtado Romero.” 
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ACGUV 245/2019. Concedir premis extraordinaris de 
grau en les titulacions adscrites a la Facultat de Física 
corresponent al curs 2018-2019, als estudiants i 
l’estudianta següents: 
Grau en Física: 
. Jorge Juan Baeza Ballesteros. 
. David Vallés Pérez. 
Grau en Òptica i Optometria: 
. Raquel Salvador Roger. 
. Antoni Nebot Herrera”. 
 
ACGUV 246/2019. Concedir premis extraordinaris de 
grau en Fisioteràpia, titulació adscrita a la Facultat de 
Fisioteràpia, corresponent al curs 2018-2019, als 
estudiants següents: 
. Jesús Villagrasa Sanz. 
. Alejandro Mariano Tomás. 
. Raúl Sánchez Polo.” 
 
ACGUV 247/2019. Concedir premis extraordinaris de 
grau en les titulacions adscrites a la Facultat de Geografia 
i Història, corresponent al curs 2018-2019, als estudiants i 
estudiantes següents: 
Grau en Geografia i Medi Ambient: 
. Sergio Belles Montserrat. 
Grau en Història: 
. Andrés Carmona Aguilera. 
. Isabel Benavent Montoro. 
. Judith Tirado Juanix. 
. Eduardo Beltrán Porcel. 
Grau en Història de l’Art: 
. Daniel Arcos Mas. 
. Thais Soria Fuentes. 
. Marta Alonso Rodríguez. 
Grau en Informació i Documentació: 
. Eliza-Denisa Pasca.” 
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ACGUV 248/2019. Concedir premis extraordinaris de 
grau en les titulacions adscrites a la Facultat d’Infermeria 
i Podologia, corresponent al curs 2018-2019, als estudiants 
i estudiantes següents: 
Grau en Infermeria: 
. Estrella Segado Jiménez. 
. Oussama Bardouz Gouguasse. 
. Patricia Beltrán Gómez. 
. Carmen Nácher Soliva. 
. Rubén Leal Navarro. 
. Anna Puig Esteve. 
Grau en Podologia: 
. No hi ha proposta.” 
 
ACGUV 249/2019. Concedir premis extraordinaris de 
grau en les titulacions adscrites a la Facultat de Magisteri, 
corresponent al curs 2018-2019, a les estudiantes següents: 
Grau en Mestre/a d’Educació Primària: 
. Melanie Sánchez Cruz. 
. Adriana Antón Peset. 
. Isabel Pérez Herráez. 
. Clara Tortosa Gozálvez. 
. Sara Zekri Carda. 
. Liliana Gregori Moncho. 
. Sonia Miñana Poblador. 
. Irene Gómez Marí. 
. Claudia Sanz Martínez. 
Grau en Mestre/a d’Educació Infantil: 
. Laura Belenguer Moreno. 
. Maria de la Pau Pellicer Castell. 
. Andrea Descalzo Clemente. 
. Silvia Farga Albiol. 
. Gema Morant Estevan. 
. Andrea Trallero Soriano.” 
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ACGUV 250/2019. Concedir premis extraordinaris de 
grau en les titulacions adscrites a la Facultat de Medicina i 
Odontologia corresponent al curs 2018-2019, a les 
estudiantes i els estudiants següents: 
Grau en Medicina: 
. Borja Guerrero Cervera. 
. Rodrigo José Peñuelas Leal. 
. Judit Amigó González. 
. María Calvo Asensio. 
. Elena Montolío Marzo. 
. Sonia Martí Amado. 
Grau en Odontologia: 
. Arantxa Pardo Veses. 
. José Luis Sanz Aleixandre.” 
 
ACGUV 251/2019. Concedir premis extraordinaris de 
grau en les titulacions adscrites a la Facultat de Psicologia 
corresponent al curs 2018-2019, a les estudiantes i els 
estudiants següents: 
Grau en Psicologia: 
. Sergio Pérez Belmonte. 
. M. Jesús Cárdenas Olmo. 
. Alba Payá Pérez. 
. Marta Lizarán Villalba. 
. Yaiza Lora Martínez. 
. Carlos Lloret Sirerol. 
. Mireia Espugues Tormo. 
. Zaida Torres Romero. 
Grau en Logopèdia: 
. Sara Sahuquillo Espartal. 
. Roser Mingarro Mezquita.” 
 
ACGUV 252/2019. Concedir premis extraordinaris de 
grau en Química, titulació adscrita a la Facultat de 
Química, corresponent al curs 2018-2019, als estudiants 
següents: 
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Grau en Química: 
. Roberto Sáez Hernández. 
. Cristian Azorín Luis. 
. Miquel García Lleó.” 
 
ACGUV 253/2019. Concedir premis extraordinaris de 
grau en Infermeria, adscrita a l’Escola d’Infermeria La 
Fe, corresponent al curs 2018-2019, a l’ estudiant i 
l’estudianta següents: 
. Amanda Miravet Verde. 
. Álvaro Sanz Borreguero.” 
 
ACGUV 254/2019. Concedir premi extraordinari de grau 
en Infermeria, adscrita a l’Escola d’Infermeria “Nuestra 
Señora del Sagrado Corazón”, corresponent al curs 2018-
2019, a  l’estudianta Marta Selma Gómez”. 
 
ACGUV 255/2019. Concedir premi extraordinari de grau 
en ADE, adscrita a EDEM Escola d’Empresaris, 
corresponent al curs 2018-2019, a  l’estudianta Belén Pons 
Luis”. 
 
ACGUV 256/2019. Concedir premi extraordinari de grau 
en les titulacions adscrites a Florida Universitària, 
corresponent al curs 2018-2019, a  les estudiantaes 
següents: 
Grau en Mestre/a d’Educació Infantil: 
. Cristina Cosme Morales. 
. Ángeles Muñoz Martínez. 
Grau en Mestre/a d’Educació Primària: 
. Laura Álvarez Serrador 
. Marta Elena Bernabeu Pérez. 
Grau en ADE: 
. Andrea Calatayud Bivia 
Grau en Turisme: 
. Andrea Ruiz Morcillo.” 
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ACGUV 257/2019. Concedir premi extraordinari de 
màster als egressats i egressades que consten a la proposta 
que s’adjunta com annex, corresponent al curs 2018-
2019.” Annex VII. 
 

Punt 10. Aprovació, si escau, de la convocatòria de premis extraordinaris 
de doctorat 2019/2020.  
 
La vicerectora d’Estudis i Política Lingüística presenta l’assumpte i fa 
referència a la documentació que hi ha en l’Aula Virtual de la Universitat de 
València. Indica que el que ara es presenta per a la seua aprovació és la 
convocatòria de premis extraordinaris. Els estudiants han de sol·licitar la 
participació en la convocatòria i les comissions baremaran el currículum, 
d’acord amb les bases aprovades. D’acord amb el nombre de tesis 
doctorals llegides, es proposa la concessió de 37 premis extraordinaris 
distribuïts en 17 àrees, segons s’indica en la convocatòria. S’han tingut en 
compte les consideracions de l’informe jurídic. 
 
S’obre un torn d’intervencions. 
 
El degà de la Facultat de Ciències Matemàtiques indica que no se ha 
convocat cap premi per a la Facultat i planteja el cas dels estudiants que 
no es van presentar el curs passat i ara perden l’ocasió de presentar-se en 
el segon any. 
 
El degà de la Facultat de Fisioteràpia pregunta si es pot solucionar afegint 
alguna consideració sobre la comptabilització per a l’estudiantat dels anys 
en els quals un àrea no tinga proposta de premis. En el mateix sentit 
s’expressa el vicerector d’Internacionalització i Cooperació. 
La vicerectora d’Estudis i Política Lingüística opina que no és el moment 
de fer aquests tipus de canvis, ja que la proposta, que és la mateixa 
d’altres anys, ha estat treballada i informada pel Comitè de Direcció de 
l’Escola de Doctorat en el qual estan representats tots els centres per 
mitjà dels coordinadors i coordinadores de doctorat.  
 
El professor Jesús Olavarría indica que hi ha un problema de base en el 
nombre de tesis llegides tots els anys en algunes àrees i que s’haurien 
d’agrupar algunes àrees.  
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La vicerectora d’Estudis i Política Lingüística diu que pren nota de les 
intervencions, que transmetrà a l’Escola de Doctorat per a millorar la 
convocatòria en el futur. Demana l’aprovació de la proposta presentada.  
 
Se sotmet a votació la proposta. La votació es fa a mà alçada i  per 
unanimitat (40 vots a favor), es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 258/2019. “Aprovar la convocatòria de premis 
extraordinaris de doctorat per al curs 2019-2020, d’acord 
amb la resolució que s’adjunta com a annex.” Annex VIII. 

 
Punt 11. Aprovació, si escau, de la nova proposta de màster universitari 
Erasmus Mundus en Química Teòrica i Modelització Computacional i 
extinció de l’actual MU Erasmus Mundus amb codi RUCT 4313116 i codi 
d’estudi 2193. 
 
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. Es proposa l’extinció de l’actual màster i aprovar una nova 
proposta. Acadèmicament, el màster és el mateix però deixa de formar 
part la Universidade de Porto i entren la Universitat de Barcelona, la 
Università degli Studi di Trieste i la Sorbonne Université.  
 
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 prenen els acords següents: 
 

ACGUV 259/2019. “Aprovar l’extinció de l’ensenyament 
del màster universitari Erasmus Mundus en Química 
Teòrica i Modelització Computacional (codi RUT 
4313116, codi de titulació 2193).” 
 
ACGUV 260/2019. “Aprovar el nou màster universitari 
Erasmus Mundus en Química Teòrica i Modelització 
Computacional/Erasmus Mundus Master in Theoretical 
Chemistry and Computacional Modelling per la 
Universitat Autònoma de Madrid (coordinadora); 
Universitat de València, Universitat de Barcelona, 
Katholieke Universiteit Leuven- Catholic University of 
Leuven; Rijksuniversiteit Groningen-University of 
Groningen; Sorbonne Université; Università degli studi di 
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Trieste; Università degli studi di Perugia i Université Paul 
Sabatier-Toulouse III, el conveni del qual s’adjunta com a 
annex.” Annex IX. 

 
Punt 12. Aprovació, si escau, d’inici d’expedient de modificació de canvi 
de denominació de l’Institut Universitari d’Estudis de la Dona.  
 
El vicerector d’Investigació presenta l’assumpte i fa referència a la 
documentació que hi ha en l’Aula Virtual de la Universitat de València. Es 
tracta d’iniciar l’expedient de modificació per canvi de denominació, a 
instàncies de l’Institut Universitari d’Estudis de la Dona. La Comissió 
d’Investigació ho ha informat favorablement. 
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds. 
 
Se sotmet a votació la proposta. La votació es fa a mà alçada i per 
unanimitat (38 vots a favor), es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 261/2019. “Aprovar l’inici d’expedient per tal de 
canviar la denominació de l’Institut Universitari de la 
Dona que passaria a denominar-se Institut Universitari 
d’Estudis de les Dones i sotmetre-lo a informació de la 
comunitat universitària durant un mes, d’acord amb 
l’article 33 dels Estatuts de la Universitat de València.” 

 
Punt 13. Modificació, si escau, del Reglament de la Comissió d’Ètica en la 
Investigació Experimental de la Universitat de València. 
El vicerector d’Investigació presenta l’assumpte i fa referència a la 
documentació que hi ha en l’Aula Virtual de la Universitat de València. 
Indica que aquesta proposta de modificació deriva de l’aplicació de la Llei 
de Protecció de Dades. Compta amb l’informe favorable de la Comissió 
d’Estatuts i del serveis jurídics.  
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Se sotmet a votació la proposta. La votació es fa a mà alçada i per 
unanimitat (40 vots a favor), es pren l’acord següent: 
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ACGUV 262/2019. “Modificar l’article 2, punt 1, apartat 
g) del reglament de règim intern de la Comissió d’Ètica en 
la Investigació Experimental de la Universitat de València, 
en el sentit de: 
 Canviar la redacció: Un vocal membre del PAS, tècnic 
especialista en protecció de dades, nomenat pel rector o 
rectora a proposta de la Comissió d’Investigació. 
Per la següent: El/la delegat/da de Protecció de Dades de 
la Universitat de València o persona en qui delegue.” 

 
Punt 14. Aprovació, si escau, de contractes de llicència.  
La vicerectora d’Innovació i Transferències presenta l’assumpte i fa 
referència a la documentació que hi ha en l’Aula Virtual de la Universitat de 
València. Es tracta de quatre contractes de llicència amb diferents 
empreses. 
. Contracte de llicència de la patent “Modulació de MicroRNas contra la 
distròfia miotònica tipus 1 i antagonistes de microRNas per a això” amb 
l’empresa Arthex Biotech, S.L. Els inventors són: Rubén R. Artero Allepuz, 
María Beatriz Llamusí Troisi, Estefania Cerro Herreros i Juan M. Fernández 
Costa. La titularitat correspon a la UV al 100%. 
 
En el Consell de Govern de 8 d’octubre de 2019, aquesta empresa va ser 
reconeguda com a spin-off derivada de la investigació de la UV i se va 
aprovar la signatura del contracte en exclusiva de la patent PCT, per part 
dels dos cotitulars, UV 50% i AUM 50%, a favor de la spin-off en l’àmbit 
d’aplicació de composicions farmacèutiques per a determinats usos. 
En l’actual contracte s’ha eliminat el cotitular americà AUM LifeTech, i 
queda únicament ARTHEX i la UV per a la llicència exclusiva de la 
sol·licitud PCT en tot l’àmbit d’aplicació de la patent, tret de per a 
determinades reivindicacions. 
 
Informa que en el procés de negociació del contracte de llicència s’han 
introduït canvi en l’estructura econòmica del contracte de llicència 
respecte al presentat en l’anterior consell de govern, incloent el pagament 
de 50,000 dòlars a la companyia d’Estats Units AUM pels drets 
d’exclusivitat de la patent PCT que, i és el més important, seran assumits 
pel llicenciatari. 
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. Contracte de llicència de dret d’ús i distribució de software “Pictogram 
Room”. Inventors: Marcos Fernández, Lucía Vera, Javier Sevilla y Gerardo 
Herrera (IRTIC). La titularitat es 100% de la UV. 
 
Pictogram Room és una ferramenta educativa basada en tecnologies de 
realitat augmentada, dissenyada per a afavorir les àrees del 
desenvolupament relacionades amb la comunicació no verbal en xiquets 
amb autisme, mitjançant un conjunt de videojocs per a fomentar la 
motivació per l’atenció cap a les parts del cos i cap el cos en el seu 
conjunt, utilitzant reforços musicals i de vídeo. 
 
L’entitat interessada en la llicència de la tecnologia és la Fundació 
ORANGE, amb domicili social en Pozuelo de Alarcón (Madrid) que té com a 
finalitat fonamental la de promoure activitats d’investigació, estudi, 
desenvolupament tecnològic i aplicació, foment empresarial, formació i 
divulgació, relacionats amb els camps de les telecomunicacions i 
audiovisual, així com la participació en projectes d’interès general i social a 
favor de les persones amb discapacitat. 
 
La UV concedeix a la Fundació Orange una llicència No exclusiva gratuïta 
d’ús i distribució del programa informàtic, per al seu ús en persones amb 
trastorns de l’espectre de l’autisme. La Fundació tindrà dret a usar i 
distribuir de manera gratuïta per a l’usuari final el programa informàtic 
llicenciat únicament en els termes i condicions establertes al contracte. Té 
una durada de 20 anys. 
 
. Contracte de llicència exclusiva entre la UV i l’empresa LAINCO, S.A. per 
al subministrament de ceps de la CECT. La investigadora responsable és 
Rosa Aznar Novella (Directora de la Col·lecció Espanyola de Cultius Tipus, 
CECT). La CECT-UV atorga a l’empresa LAINCO, S.A. amb domicili legal a 
Rubí (Barcelona) una llicència exclusiva d’ús i explotació de la cepa CECT 
7881 de Pseudomonas putida, que es troba dipositada en la CECT, per al 
desenvolupament i comercialització d’un fertilitzant a base de 
microorganismes, BIOPTIMUS. Es concedeix per un període de 4 anys, 
sense dret a subllicències, per al territori mundial. 
 
. Contracte de llicència exclusiva entre la UV i l’empresa ICROP BOX. S.L. 
per al subministrament de les ceps de la CECT. La investigadora 
responsable és Rosa Aznar Novella. La CECT-UV atorga a ICROP BOX, S.L. 
amb domicili legal a Múrcia, una llicència exclusiva per a ús i explotació de 
la cep CECT 324 de Pseudomonas putida  per a la fabricació i 
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comercialització d’insumos destinats a la producció de qualsevol cultiu del 
sector agrícola. Es concedeix per un període de 4 anys sense dret a 
subllicències per al territori d’España, Portugal, Itàlia, França, Argèlia i 
Marroc.  L’incompliment d’aquesta clàusula comporta, a més de la 
indemnització per danys i perjudicis, l’obligació de pagament a la UV en 
concepte de pena, la quantitat de deu mil euros, que s’afegirà a la 
indemnització per danys amb possibilitat de moderació judicial. S’exclou 
qualsevol ús comercial, sense perjudici dels usos amb finalitat 
d’investigació. 
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds  
 
Per assentiment dels membres del consell, es prenen els acords següents: 

ACGUV 263/2019.  
“1. Declarar en compliment de l’art. 55.1 de la Llei 2/2011 
de 4 de març, d’Economia Sostenible, que els drets d’ús i 
distribució del sotfware “Pictogram Room” que es va 
sol·licitar a l’Oficina Española de Patentes y Marcas, de les 
quals és titular la Universitat de València, no són 
necessaris per a la defensa o millor protecció de l’interès 
públic. 
2. Aprovar la llicència d’ús i distribució del software, 
esmentat en el punt anterior, i la signatura del contracte 
entre la Fundació Orange i la Universitat de València, el 
text del qual s’adjunta com a annex.” 
 
ACGUV 264/2019.  
“1. Declarar en compliment de l’art. 55.1 de la Llei 2/2011 
de 4 de març, d’Economia Sostenible, que els drets 
d’explotació de la patent “Modulación de microRNAs 
contra la distrofia miotónica tipo 1 y antagonistas de 
microRNAs para ello” que es va sol·licitar a l’Oficina 
Española de Patentes y Marcas, de les quals és titular la 
Universitat de València, no són necessaris per a la defensa 
o millor protecció de l’interès públic. 
2. Aprovar la llicència d’explotació i d’ús de la patent 
esmentada en el punt anterior, i la signatura del contracte 
entre l’empresa ARTHEX BIOTECH, S.L i la Universitat 
de València, el text del qual s’adjunta com a annex.” 
Annex X. 
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ACGUV 265/2019.  
“1. Declarar en compliment de l’art. 55.1 de la Llei 2/2011 
de 4 de març, d’Economia Sostenible, que els drets de 
llicència exclusiva d’ús d’explotació de la cepa “CECT 324 
Pseudomonas putida” dipositada en la CECT-UVEG es de 
dipòsit públic, no és necessaris per a la defensa o millor 
protecció de l’interès públic. 
2. Aprovar la llicència d’ús i d’explotació de la cepa 
esmentada en el punt anterior, i la signatura del contracte 
entre l’empresa Icrop Box, S.L i la Universitat de 
València, el text del qual s’adjunta com a annex.” Annex 
XI. 
 
ACGUV 266/2019.  
“1. Declarar en compliment de l’art. 55.1 de la Llei 2/2011 
de 4 de març, d’Economia Sostenible, que els drets de 
llicència exclusiva d’ús d’explotació de la cepa “CECT 
7881 Pseudomonas putida” dipositada en la CECT-UVEG 
es de dipòsit públic, no és necessaris per a la defensa o 
millor protecció de l’interès públic. 
2. Aprovar la llicència d’ús i d’explotació de la cepa 
esmentada en el punt anterior, i la signatura del contracte 
entre l’empresa LAINCO, S.A i la Universitat de 
València, el text del qual s’adjunta com a annex.” Annex 
XII. 

 
Punt 15.  Modificació, si escau, del reglament de règim intern de la 
Facultat d’Economia. 
La secretària general presenta l’assumpte i fa referència a la documentació 
que hi ha en l’Aula Virtual de la Universitat de València. La proposta és per 
a incloure al reglament el nou grau en Intel·ligència i Analítica de Negocis 
(BIA). Compta amb els informes favorables dels serveis jurídics i de la 
Comissió d’Estatuts.  
 
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 (37 vots a favor), es pren l’acord següent: 
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ACGUV 267/2019. “Modificar el preàmbul i l’article 2.1  
el reglament de règim intern de la Facultat d’Economia 
d’acord amb la redacció següent: 
 Preàmbul. Afegir el paràgraf següent: 
En el curs 2019-2020 es va implantar el grau en 
Intel·ligència i Analítica de Negocis (Business Intelligence 
and Analytics. 
Article 2.1: 
La Facultat és l’encarregada de l’organització dels 
ensenyaments i dels processos acadèmics, administratius i 
de gestió conduents a l’obtenció dels títols de grau 
següents: ADE. Grau en Administració i Direcció 
d’Empreses; ADE Extensió d’Ontinyent. Grau en 
Administració i Direcció d’Empreses; Grau en Economia; 
Grau en Finances i Comptabilitat; Grau en Intel·ligència i 
Analítica de Negocis (BIA); Grau en Negocis 
Internacionals (International Business); Grau en Turisme; 
Doble Grau en Administració i Direcció d’Empreses 
(ADE)+Dret; Doble Grau en Turisme+Administració i 
Direcció d’Empreses (TADE): Dobles titulacions 
internacionals; Grups ARA i docència en anglès, així com 
la de tots aquells estudis que la legislació vigent li permeta. 
Així mateix, la Facultat vetllarà per la qualitat dels estudis 
que organitza.” 
 

Punt 16. Autorització, si escau, per a la signatura de convenis de 
col·laboració. 
El vicerector d’Internacionalització i Cooperació presenta 10 convenis 
marc. Tots ells tenen informe favorable de la Comissió d’Assumptes 
Internacionals. 
 
La vicerectora d’Ocupació i Programes Formatius presenta el conveni amb 
la Generalitat Valenciana a través de la Conselleria de Política Territorial, 
Obres Públiques i Mobilitat per a la realització de pràctiques formatives per 
a l’alumnat universitari. 
 
El vicerector de Cultura i Esport presenta el conveni marc amb la Federació 
de Muixerangues per a activitats de formació, investigació i divulgació. 
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La vicerectora d’Innovació i Transferència presenta dos convenis per a la 
creació de càtedres: 
 
. La càtedra interdisciplinària UNESCO “Estudios para la paz, educación 
intercultural y desarrollo sostenible en el Mediterráneo”. L’objecte del 
conveni és la creació de la càtedra que se sol·licita des de la UV a partir 
de la proposta de la Università di Messina (Itàlia), i en col·laboració amb el 
Centre Gandhi (Itàlia) i Operazione Colomba (Itàlia), amb l’objectiu 
s’incorporar altres universitats de l’àrea del Mediterrani i establir xarxes de 
col·laboració entre l’àmbit universitari i diferents organitzacions de la 
societat civil (Centres d’Ensenyament Secundari, ONGs i Associacions de 
rellevància nacional i internacional). 
 
Els objectius de la càtedra UNESCO responen a les prioritats de la UNESCO 
i s’inscriuen en l’objectiu núm.2 “Education Strategy 2014-2021”: 
Empowering learners to be creative and responsable global citizens; 
l’objectiu nº4 Estratègia a mig termini per a 2008-2013: Promoure la 
diversitat cultural i el diàleg intercultural i una cultura de pau; i la 16ª meta 
de l’Agenda del Desenvolupament Sostenible 2015-2030: Promoure 
societats pacífiques, justes i inclusives per al desenvolupament sostenible. 
Específicament les àrees de treball se centren en: 1) Pau i interculturalitat, 
2)Educació global, 3)Migració i mediterrani, 4)Pedagogia i empoderament i 
5)Desenvolupament sostenible.  
 
. Càtedra de Polítiques de Joventut. L’objectiu  de la Càtedra és 
desenvolupar activitats formatives, culturals, d’investigació i d’extensió 
universitària orientades cap al coneixement i difusió permanent de la 
realitat dels joves i de les polítiques de joventut. Amb una quantia 
econòmica de 30.000 euros. 
 
Finalment la secretària general presenta, en absència de la vicerectora 
d’Igualtat, Diversitat i Sostenibilitat, el conveni marc amb el Comitè de 
Representants de persones con discapacitat de la Comunitat Valenciana 
(CERMI CV), amb la finalitat d’oferir punts de trobada i sinergies mútues. 
 
Tots ells fan referència a la documentació que hi ha en l’Aula Virtual de la 
Universitat de València.  
 
S’obre un torn d’intervencions.  
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El professor Jesús Olavarría opina que cal un replantejament de la política 
de creació de les càtedres amb la finalitat de substituir grups 
d’investigació o diferents treballs que es fan.  
 
La vicerectora d’Innovació i Transferència indica que el més rellevant no és 
la dotació econòmica sinó els objectius. 
 
Per assentiment dels membres del consell, es prenen els acords següents: 
 

ACGUV 268/2019. “Aprovar, per a la seua subscripció, el 
conveni marc entre la Coordinadora Valenciana 
d’Organitzacions No Gubernamentals de 
Desenvolupament (ONGD) i la Universitat de València. 
Estudi General, el text del qual s’adjunta com a annex.” 
Annex XIII. 
 
ACGUV 269/2019. “Aprovar, per a la seua subscripció, el 
conveni marc entre la Universidade Sao Judas Tadeu 
(Brasil) i la Universitat de València. Estudi General, el 
text del qual s’adjunta com a annex.” Annex XIV. 
 
ACGUV 270/2019. “Aprovar, per a la seua subscripció, el 
conveni marc entre la Universidad Santiago de Cali 
(Colombia) i la Universitat de València. Estudi General, el 
text del qual s’adjunta com a annex.” Annex XV. 
 
ACGUV 271/2019. “Aprovar, per a la seua subscripció, el 
conveni marc entre la Universidad Técnica Particular de 
Loja (Ecuador) i la Universitat de València. Estudi 
General, el text del qual s’adjunta com a annex.” Annex 
XVI. 
 
ACGUV 272/2019. “Aprovar, per a la seua subscripció, el 
conveni marc entre l’Instituto de Estudio e Investigación 
Jurídica (Nicaragua) i la Universitat de València. Estudi 
General, el text del qual s’adjunta com a annex.” Annex 
XVII. 
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ACGUV 273/2019. “Aprovar, per a la seua subscripció, el 
conveni marc entre la Universidad Abierta Interamericana 
(Argentina)i la Universitat de València. Estudi General, el 
text del qual s’adjunta com a annex.” Annex XVIII. 
 
ACGUV 274/2019. “Aprovar, per a la seua subscripció, el 
conveni marc entre la Corporacion Universitaria Lasallista 
(Colombia) i la Universitat de València. Estudi General, el 
text del qual s’adjunta com a annex.” Annex XIX. 
 
ACGUV 275/2019. “Aprovar, per a la seua subscripció, el 
conveni marc entre la Universidad de La Habana (Cuba) i 
la Universitat de València. Estudi General, el text del qual 
s’adjunta com a annex.” Annex XX. 
 
ACGUV 276/2019. “Aprovar, per a la seua subscripció, el 
conveni marc entre la Institución Universitaria Pascual 
Bravo (Colómbia) i la Universitat de València. Estudi 
General, el text del qual s’adjunta com a annex.” Annex 
XXI. 
 
ACGUV 277/2019. “Aprovar, per a la seua subscripció, el 
conveni marc per a un programa de cooperació acadèmica 
entre la Universidad de Florida del Norte, en nom de l’ 
Escuela de Negocios Coggin i la Universitat de València. 
Estudi General, el text del qual s’adjunta com a annex.” 
Annex XXII. 
 
ACGUV 278/2019. “Aprovar, per a la seua subscripció, el 
conveni de cooperació educativa entre la Generalitat 
Valenciana, a través de la Conselleria de Política 
Territorial, Obres Públiques i Mobilitat i la Universitat de 
València. Estudi General, per a la realització de 
pràctiques formatives per l’alumnat universitari,  el text 
del qual s’adjunta com a annex.” Annex XXIII. 
 
ACGUV 279/2019. “Aprovar, per a la seua subscripció, el 
conveni marc de col·laboració entre la Federació 
Coordinadora de Muixerangues i la Universitat de 
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València. Estudi General, el text del qual s’adjunta com a 
annex.” Annex XXIV. 
 
ACGUV 280/2019. “Aprovar, per a la seua subscripció, el 
conveni de col·laboració entre l’Institut Valencià de la 
Joventut i la Universitat de València. Estudi General, per 
a col·laborar en la creació de la Càtedra de Polítiques de 
Joventut, el text del qual s’adjunta com a annex.”Annex 
XXV. 
 
ACGUV 281/2019. “Aprovar, per a la seua subscripció, el 
conveni de col·laboració entre el Departamento di Scienze 
cognitive psicologiche, pedagogiche e studi culturali de la 
Università, degli studi di Messina, el Centro Gandhi i la 
Universitat de València. Estudi General, per a la creació 
de la Càtedra d’estudis per la pau, d’educació interultural 
i el desenvolupament sostenible al Mediterrani, el text del 
qual s’adjunta com a annex.” Annex XXVI. 
 
ACGUV 282/2019. “Aprovar, per a la seua subscripció, el 
conveni marc de col·laboració entre l’entitat Comité 
d’Entitats representants de persones amb discapacitat de 
la Comunitat Valenciana (CERMI UV) i la Universitat de 
València. Estudi General, el text del qual s’adjunta com a 
annex.” Annex XXVII. 
 

Punt 17. Aprovació, si escau, del projecte de pressupost de la UV per al 
2020. 
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 comissió 
econòmica el va aprovar ahir i afegeix que hi ha una sèrie d’incerteses que 
ens condicionen: no hi ha un govern nacional i, per tant, no hi ha 
pressupost. La Generalitat Valenciana ha formulat el seu pressupost, però 
amb àrees de reserva respecte a la normativa estatal i no podem plantejar-
nos el que passarà l’any que ve. Per una part està el conveni col·lectiu i 
per altra, l’ampliació de la llei de finançament. Aquests dos ítems suposen 
30 milions d’euros. El projecte que es presenta s’estructura en sis capítols 
i dos annexos. El pressupost puja a 386.985.073 euros amb una 
creixement de 3,99% respecte del pressupost de 2019. 
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Pel que fa als ingressos, el capítol pobre és el de les inversions. Per tant, 
cal un nou model de finançament. Dels 4,8 milions d’euros que rebérem en 
2019 de la dotació específica per compensació de costos derivats de la 
normativa estatal i autonòmica, el compromís de la Generalitat era el doble 
per a enguany i ens quedarem en la meitat. 
 
Respecte a les despeses, les de personal són les que més pes tenen, amb 
un creixement del 6%. Suposen el 66’69% del pressupost. No es 
contempla augment retributiu. La subvenció nominativa per fer front a 
sous, salaris i cotitzacions socials no cobreix les despeses del personal de 
la UV. Per tant, cal amb urgència un nou model plurianual de finançament 
que ens done autonomia financera i ens facilite la suficiència 
pressupostària i l’estabilitat financera.  
 
En el marc pressupostari a mig termini, els ingressos estan determinats 
per la Generalitat Valenciana. Les despeses de personal continuen creixent 
i les reduccions de les inversions no poden continuar. La previsió és que hi 
haja una pujada del 1’5% per any. En el 2021 seran necessaris 5’4 milions 
i en el 2020, 8’6 milions. 
 
El sostre de la despesa per al 2020 és de 534.701.925 euros i es 
compleix el criteri de sostenibilitat financera. 
 
En l’annex I, s’ha modificat l’art. 2.2. Pel que fa a les quanties, la UV en 
alguns conceptes, està per sota del que marca la normativa, però en altres 
està per damunt (despeses d’allotjament) 
 
La rectora agraeix l’elaboració del projecte a totes les persones 
participants.  
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
El professor Jesús Olavarria pregunta, pel que fa als pagaments del deute 
històric, si s’ha pagat o reconegut el que correspon al 2019, com està el 
del 2020 i quan acaba el termini. A més a més, pregunta com repercutirà 
la disminució en la partida d’inversions. Opina que se hi ha una reducció en 
les inversions i un augment en les despeses de funcionament, s’haurà de 
contenir la despesa ordinària de funcionament per a equilibrar el 
pressupost. 
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El degà de la Facultat de Dret opina que s’hauria de plantejar una política 
més contundent a la Generalitat Valenciana. Anuncia el seu vot a favor, 
encara que la clàusula de garanties li sembla escassa.  
 
El gerent contesta al professor Olavarría que el deute històric està 
reconegut i es va pagant per mensualitats. Per al 2020 hi ha compromís 
de reconeixement i pel que fa als propers anys (2021 i 2022) es pretén 
que aparega com a línia específica en el pressupost de cada any. 
 
El vicerector d’Economia i Infraestructures afegeix que l’impacte sobre les 
inversions pròpies afecta al pla d’infraestructura que s’està treballant amb 
els centres. Respecte a la contenció de despeses, el pressupost ja està 
ajustat i les previsions que hi havien es compliran. Li respon al degà de la 
Facultat de Dret que els crèdits a repartir entre els centres és un 
assumpte vinculat al pla de finançament amb les capacitats dels seus 
pressupostos i l’aprovació pels òrgans de govern corresponents.  
 
Finalment, la rectora afegeix que la Conselleria s’ha compromès al pla de 
finançament i abans de l’estiu hi haurà pressupost. 
 
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 284/2019. “Aprovar el projecte de pressupost de 
la Universitat de València per al 2020, que s’adjunta com 
a annex.” Annex XVIII. 
 

Punt 18. Aprovació, si escau, del projecte de reglament d’execució 
pressupostària per al 2020. 
El Gerent presenta l’assumpte i fa referència a la documentació que hi 
ha en l’Aula Virtual de la Universitat de València. Indica els articles que 
s’han modificat respecte a l’any anterior (articles 15, 17, 25, 32, 35 i 
37) i que s’ha introduït una garantia perquè, una vegada aprovades pel 
Consell Social,  no es puguen modificar les partides. Respecte a l’annex I 
de la documentació, es parla de les tarifes vigents per anualitats, no per 
curs acadèmic.  
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
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Per assentiment dels membres del consell, es pren l’acord següent:  
 

ACGUV 283/2019. “Aprovar el projecte de reglament 
d’execució pressupostària de la Universitat de València 
per al 2020, que s’adjunta com a annex.” Annex XIX. 
 

Punt 19. Correcció d’errades de l’acord del Consell de Govern de la UV 
226/2019, de 5 de novembre, pel que s’aprova l’oferta pública d’ocupació 
del PAS, any 2019. 
 
El gerent presenta l’assumpte i fa referència a la documentació que hi ha 
en l’Aula Virtual de la Universitat de València. Es tracta d’afegir dues 
escales: la tècnica superior de prevenció i la de gestió cultural i 
patrimonial.  
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Per assentiment dels membres del consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 285/2019. “Aprovar la correcció d’errors, que 
s’adjunta com a annex, de l’acord del consell de govern 
226/2019, de 5 de novembre, pel que s’aprovà l’oferta 
pública d’ocupació el personal d’administració i serveis de 
la Universitat de València, per a l’any 2019”. Annex XX. 

 
Punt 20. Modificació, si escau, del calendari general 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 es recuperen 
drets perduts.  
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds. 
 
Per assentiment dels membres del consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 286/2019. “Modificar l’apartat 1, 1.3, el primer 
paràgraf de l’apartat 2 , el darrer paràgraf de l’apartat 3 i 
el primer paràgraf de l’apartat 6 del calendari general de 
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la Universitat de València, d’acord amb el text que 
s’adjunta com a annex.” Annex XXI. 

 
Punt 21. Aprovació, si escau, de l’addenda al calendari general de la UV 
per a l’any 2020. 
 
El gerent presenta l’assumpte i fa referència a la documentació que hi ha 
en l’Aula Virtual de la Universitat de València. 
 
La vicerectora d’Estudis i Política Lingüística recorda que el calendari 
acadèmic s’ha d’ajustar al calendari general. 
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Per assentiment dels membres del consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 287/2019. “Aprovar l’addenda al calendari 
general de la Universitat de València per a l’any 2020, que 
s’adjunta com a annex.” Annex XXII. 

 
Punt 22. Modificació, si escau, del Reglament de jornada i horari de treball 
de PAS.  
 
El gerent presenta l’assumpte i fa referència a la documentació que hi ha 
en l’Aula Virtual de la Universitat de València. Afegeix que, a partir d’ara, la 
jornada per al PAS serà de 37 hores setmanals.  
 
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 288/2019. “Modificar el Reglament de jornada i 
horari de treball del PAS de la Universitat de València, 
d’acord amb la proposta que s’adjunta com a annex.” 
Annex XXIII. 

 
Punt 23. Aprovació, si escau, de l’acord de progressió de carrera 
professional.  
 
El gerent presenta l’assumpte i fa referència a la documentació que hi ha 
en l’Aula Virtual de la Universitat de València. Es proposa la pròrroga del 
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pla tri-anual de progressió en el sistema de carrera professional 2017-
2019, fins al 31 de març de 2020. 
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Per assentiment dels membres del consell de govern, es pren l’acord 
següent: 
 

ACGUV 289/2019. “Aprovar l’acord de pròrroga del pla 
tri-anual de progressió en el sistema de carrera 
professional horitzontal 2017-2019 fins al 31 de març de 
2020, que s’adjunta com a annex.” Annex XXIV. 

 
Punt 24. Aprovació, si escau, de proposta de modificació de la normativa 
de borses 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. Indica que en aquesta 
proposta s’articula la situació de “no disponible” i de “suspensió temporal” 
i no serà causa d’exclusió de les llistes pel que fa al personal fixe de la 
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 (37 vots a favor) es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 290/2019. “Modificar la normativa de borses de 
treball de les diverses escales i categories professionals de 
PAS de la Universitat de València, d’acord amb el text 
que s’adjunta com a annex.” Annex XXV. 

 
Punt 25. Torn obert de paraules.  
 
L’estudiant Julio Saiz planteja el problema de les pràctiques externes, 
sobretot respecte a les pràctiques amb les forces de seguretat de l’Estat, 
degut a la falta de signatura del conveni corresponent. Pregunta quin él el 
motiu d’aquesta situació, què està fent la UV per solucionar-la i què 
solució s’oferirà a l’estudiantat afectat. Demana una reunió amb l’equip 
rectoral per donar les explicacions escaients, garanties per poder fer les 
pràctiques en la destinació elegida i també una explicació per part de les 
autoritats per no signar el conveni.  
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El degà de la Facultat d’Infermeria i Podologia agraeix el detall de la fruita 
en el desdejuni del consell. 
 
El vicerector de Cultura i Esport comunica que ahir es va reunir la comissió 
de biblioteques i s’ha aprovat el nou horari d’obertura. Enguany s’obrirà 
1350 hores més que l’any passat. S’hi han estudiat les demandes dels 
estudiants en funció de l’ús que es fa. La biblioteca d’Humanitats estarà 
oberta 24 hores i estudiaran els desajustos que hi haja per millorar. La 
proposta és bona i desitja que funcione bé durant la campanya d’exàmens. 
Demana que si es detecta algun problema, es comunique.  
 
La vicerectora d’Ocupació i Programes Formatius respon a Julio Saix que 
arran de la publicació al BOE que diu que els estudiants en pràctiques s’han 
de donar d’alta a la seguretat social, cal modificar les clàusules dels 
convenis. Des de juliol els convenis s’han anat aprovant pel consell de 
govern, però els ministeris no els han signat immediatament. Atès el gran 
interès que hi ha amb el conveni amb el Ministeri de Justícia, s’ha fet un 
gran esforç per agilitzar-lo i, mentrestant, es tractarà de solucionar 
individualment cada cas.  
 
La rectora lamenta que hi haja convenis sense signar i opina que 
l’existència del govern en funcions influeix negativament. Afegeix que quan 
hi haja un interlocutor, continuarà reivindicant. 
 
Julio Saiz agraeix les paraules i demana que els ministeris es disculpen pel 
retard en la signatura dels convenis. 
 
Finalment la rectora desitja a tots i totes unes bones festes nadalenques 
amb un inici d’any amb molta salut, esdeveniments positius i descans per 
continuar treballant a la tornada.  
 
I com que no hi ha més assumptes que tractar, es clou la sessió a les 
12,50 hores, de la qual cosa com a secretària general, estenc aquesta 
acta.  
 
Vist i plau 
La rectora, 
 
 
 
 
Maria Vicenta Mestre Escrivá 


