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CONSELL DE GOVERN 

 
 
A la ciutat de València, el dia 9 de novembre de 2021, a les 9’08 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 
 
Vicerectora de Cultura i Esport: Ester 
Alba Pagán 
 

 
 
 
Vicerectora d’Ocupació i Programes 
Formatius: Mª Adela Valero 
Aleixandre 
 
Delegat de la rectora per a 
estudiantes i estudiants: Manuel 
González Ferrandis 
 
Gerent: Juan Vicente Climent Espí 
 
Secretària General: Maria Elena 
Olmos Ortega 
 
Degana Fac.  Filosofia i C. Educació: 
Rosa Mª Bo Bonet 
 
Degà Fac. Psicologia i Logopèdia: 
Antonio Manuel Ferrer Manchón 
 
Degà Fac. Medicina i Odontologia:  
Francisco Javier Chorro Gascó 
 
Degà Fac. Infermeria I Podologia: 
Antonio Merelles Tormo 
 
Degana Fac. Química: Adela Mauri 
Aucejo 
 
Director ETS Enginyeria: José Rafael 
Magdalena Benedicto 
 
Director de l’Escola de Doctorat: 
José Vicente Bagán Sebastián 
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Degana Fac. Magisteri: Ana María 
Botella Nicolás 
 
Degà Fac. Ciències Matemàtiques: 
José Salvador Moll Cebolla  
 
Degà Fac. Dret: Francisco Javier 
Palao Gil 
 
Degà Fac.  Economia: Francisco 
Muñoz Murgui. 
 
Representant departaments: José 
Antonio Calañas Continente 
 
Representant departaments: David 
Parra Monserrat 
 
Representant departaments: Luis 
Torres Asensi 
 
Representant Instituts universitaris: 
Joan Monrós González 
 
PDI Fac. Medicina i Odontologia: José 
Manuel Almerich Silla 
 
PDI Fac. C. Socials: María José 
Aradilla Marqués 
 
PDI Fac. Psicologia: Pedro Rafael Gil-
Monte 
 
PDI ETSE: Pedro Morillo Tena 
 
PDI Fac. Química: Luis Enrique 
Ochando Gómez 
 
PDI Fac. Filosofia i Ciències de 
l’Educació: María Natividad Orellana 
Alonso 
 
PDI Fac. Farmàcia: Hortensia Rico 
Vidal 
 
PDI Fac. Dret: Jesús Olavarría Iglesia 
 

PDI Fac. Química: Carlos Vila Descals 
 
Personal investigador en formació: 
Víctor Bethencourt Rodríguez 
 
Estudiant Fac. CC. Matemàtiques: 
Marcos Durá Gimeno 
 
Estudiant Fac. Ciències Socials: 
Jaume Gavilà Torres 
 
Estudiant Fac. Medicina i 
Odontologia: Manuel González 
Ferrandis 
 
Estudiant ETSE: Joaquim Morera 
Català 
 
Estudiant Fac. Economia: Jaume 
Espadà Guillén 
 
Estudiant Fac. C. Biològiques: Mireia 
Quesada Martínez 
 
PAS Fac. Medicina i Odontologia: 
Francisco Rafael Marí Grafiá 
 
PAS Fac. Química: Francisco Antonio 
Tévar Almiñana 
 
PAS Servei Informàtica: Gabriel 
Aparicio i Pla.  
 
PAS Servei Informàtica: Fuensanta 
Doménech Roda 
 
PAS Fac. Medicina i Odontologia: Mª 
Vicenta Alandi Palanca 
 
Coordinador AGE: Andrés Fernández 
Alonso 
 
Representant Consell Social: Leonor 
Saiz Amorós 
 
Representant Consell Social: Lourdes 
Soriano Cabanes 
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Representant Consell Social: 
Francisco José Marín Crespo 
 
(sense vot): 
 
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: Ferran Calabuig 
Moreno 
 
Degà Fac. Ciències Socials: Albert 
Moncusí Ferré 

 
Degana Fac. Fisioteràpia: Sofía Pérez 
Alenda 
 
Degà Fac. Física: Jorge Vidal Perona 
 
Degana Fac. Ciències Biològiques: 
Carmen Baño Aracil 
 
Degà Fac. Farmàcia: Hortensia Rico 
Vidal 
 
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 d’Octubre de 2021. 
 
2. Informe de la senyora rectora. 
 
3. Aprovació, si escau, dels Criteris per a l’elaboració de l’oferta dels 
ensenyaments oficials de grau i màster per al curs 2022-2023. 
 
4. Aprovació, si escau, de perfils i tribunals per a la convocatòria de places de 
professorat titular d’universitat amb càrrec a l’Oferta Pública d’Ocupació 2019 i 
2021 (places vacants en àrees de coneixement amb situacions estructurals 
greus i places dotades dins del Programa d’Estabilització de Professorat 
Associat). 
 
5. Aprovació, si escau, de perfils i tribunals per a la convocatòria de places de 
professorat contractat doctor  amb càrrec a l’Oferta Pública d’Ocupació 2019, 
2020 i 2021 (places vacants en àrees de coneixement amb situacions 
estructurals greus i places dotades dins del Programa d’Estabilització de 
Professorat Associat). 
 
6. Aprovació, si escau, de sol·licituds de comissió de serveis. 
 
7. Aprovació, si escau, de sol·licitud de canvi d’adscripió de centre. 
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8. Aprovació, si escau, del Reglament de títols propis i programes de formació 
continua de la Universitat de València. 
 
9. Modificació, si escau, de plans d’estudi de grau i màster. 
 
10. Informe sobre la Comissió de Garanties enfront l’assetjament de la 
Universitat de València i elecció d’un vocal triat pel Consell de Govern entre els 
seus membres.  
 
11. Aprovació, si escau, de proposta per a l’aportació de fons al Pla de Pensions 
de la Universitat de València 
 
12. Aprovació, si escau, de proposta de modificació de l’acord 178/2018 del 
Consell de Govern de la Universitat de València per complementar les percepcions 
durant la incapacitat temporal. 
 
13. Aprovació, si escau, de la modificació de normativa sobre formació i 
funcionament de les borses de treball de diverses escales i categories 
professionals. 
 
13.bis. Aprovació, si escau, de proposta de desafectació de tres subparcel·les 
de la finca registral 68.762 al Campus de Blasco Ibáñez. 
 
14. Autorització, si escau, per a la signatura de convenis de col·laboració.  
 
15. Torn obert de paraules. 
 

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

Excusen la seua assistència els membres següents: 
 
PDI Fac. Economia: Salvador Castro Mafé 

PDI Fac. Magisteri: Luis Villacañas de Castro 

President Comitè d’Empresa: Juan Miguel Soria García 

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

 
Atès que hi ha el quòrum suficient per a la vàlida celebració de la reunió 
presencial, 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 5 d’octubre de 
2021. 
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.  
 
El degà de la Facultat d’Infermeria i Podologia demana que en la seua intervenció 
del torn obert de paraules es canvie la paraula ‘bombolles’ per ‘ampolles’, que és 
el terme correcte. 
 
Amb aquesta modificació, per assentiment dels membres del consell, es pren 
l’acord següent: 
 

ACGUV 266/2021. “Aprovar l’acta del Consell de Govern 
de 5 d’octubre de 2021 amb la modificació seguent:  
. Al paràgraf 4 del punt 12, canviar “bombolles” per 
“ampolles”. 

 
Punt 2. Informe de la senyora Rectora. 
La Rectora indica que se celebra aquest Consell de Govern en el mateix mes que 
se celebra la Benvinguda a la Universitat de València. Afegeix que és el moment 
de felicitar al delegat d’estudiants, les organitzacions estudiantils i l’Assemblea 
General d’Estudiants i, per suposat, el SeDi com a servei tècnic, per l’èxit 
d’aquestes activitats que han hagut d’adaptar-se al context de nova normalitat 
actual, marcat per la COVID-19. 
 
En relació a la COVID, indica que ens trobem en nivells d’impacte mínims a la 
Universitat de València, que no és preocupant en opinió de les autoritats 
competents en Salut Pública. Això, no obstant, hem de continuar prevenint i 
cuidant-nos. 
 
A més,  també en aquest mes s’ha obert el mercat agroecològic a la Universitat 
de València, i hem celebrat la Setmana de l’Emprendiment, Expociència i el 
Hackaton d’AgroTecFood de la Universitat.  
 
Afegeix que la Universitat ha acollit la celebració de la Comissió Sectorial de la 
CRUE d’Internacionalització i Cooperació i ha estat present en la Fira del Llibre, 
com cada any, però enguany amb les energies renovades amb els actes de 
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celebració dels cent anys de Publicacions de la Universitat de València. Recomana 
visitar l’excel·lent exposició, exposicions obertes al Centre Cultural La Nau. 
 
La rectora indica que al llarg d’aquest mes i del proper mes de desembre es 
continua normalitzant la nostra situació i les Facultats i Escola han celebrat o 
estan celebrant actes de graduació de promocions anteriors endarrerides per la 
situació de salut pública. 
 
També s’ha celebrat al Paranimf, l’acte de lliurament de la Medalla de la 
Universitat de València, que al seu dia va concedir aquest Consell de Govern, al 
catedràtic de la Facultat de Dret, Dr. Javier Boix Reig. 
 
A continuació, indica que estan convocades les eleccions al Claustre que 
renovaran les i els membres designats en aquest Consell de Govern del nostre 
màxim òrgan de representació i control. Eleccions que tindran lloc el dia 18 de 
novembre. Per a eixe dia, a nivell estatal, es debat la possible convocatòria d’una 
vaga en contra de la iniciativa parlamentària del govern d’Espanya en matèria 
d’universitats. Estem traslladant a les entitats convocants la necessitat que 
aquest exercici de dret legítim no col·lisione amb l’exercici de l’expressió 
democràtica que són les eleccions a la nostra Universitat. 
 
Anima a la comunitat universitària a participar d’aquests processos electorals i 
agraeix el compromís de totes les persones i organitzacions que han presentat 
la seua candidatura. I també, a totes les persones que formen aquest Consell de 
Govern, per la seua dedicació a la gestió universitària, mai suficientment 
reconeguda ni recompensada, però tan necessària.  
 
Aquestes eleccions ens permeten renovar els nostres òrgans de representació i 
de govern i donen sentit al principi d’autonomia universitària que recull la nostra 
Constitució, regulat per Llei Orgànica i pels nostres Estatuts, aprovats per Decret 
del govern valencià. En eixe sentit, el de la iniciativa legislativa del govern 
d’Espanya en matèria d’universitats, informa al Consell de Govern que, en les 
darreres setmanes, el Ministeri d’Universitats ha presentat un nou esborrany de 
l’avantprojecte de Llei Orgànica del Sistema Universitari, la LOSU. Nou redactat 
que continua sense donar resposta a les principals demandes plantejades des de 
CRUE professorat, i que tampoc dóna resposta a una demanda que ella li ha fet 
al Ministre: la necessària memòria de finançament d’aquesta llei, per a garantir 
l’adequada prestació del servei públic de les universitats, així com l’eliminació de 
la taxa de reposició d’efectius del PDI i del PAS.  
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Cal que tenim present que, d’acord amb els nostres càlculs, la seua implantació 
requerirà que la Generalitat Valenciana injecte 120 milions d’euros addicionals al 
sistema. 120 milions d’euros que no estan considerats actualment i que el 
Ministeri no anirà a aportar, quan la Conselleria d’Universitats encara no ha 
avançat quin serà el finançament, tal i com es va comprometre i tal i com li està 
reclamant en el model de finançament del nostre sistema universitari públic 
valencià. 
 
La situació, doncs, no pot deixar de ser més incerta i preocupant. La rectora així 
ho va transmetre al Senat, al president de la Comissió competent en universitats, 
i així ho ha comentat amb el govern valencià i continuarà comentant-ho amb la 
representació dels valencians i valencianes al Congrés de Diputats. 
 
Per tal de recollir el parer de la comunitat universitària, iniciarà un procés  de 
debat amb els degans i deganes i director de centre i la passada setmana va 
remetre el darrer esborrany que ha lliurat a les estructures de representació de 
treballadores i treballadors (Junta de PDI, Junt de PAS i Comitè d’Empresa) i de 
l’Estudiantat (AGE). També ha remés aquest document als centres i a les 
seccions sindicals. En definitiva, ha traslladat el darrer document i els ha demanat 
que, si volen expressar el seu posicionament o aportacions al text, ens ho 
trameten, per tal de posar-ho a disposició de la comunitat universitària. 
 
Així mateix, informa que s’ha obert un espai web que es comunicarà aquesta 
setmana a tota la comunitat universitària, on podran fer arribar les seues 
aportacions. Un procés de recollida dels posicionaments en relació a un projecte 
legislatiu que ha de comptar amb un ampli suport parlamentari, però que no pot 
o no hauria de ser imposat al sistema universitari, com ja va ocórrer amb la Llei 
Orgànica d’Universitats, la LOU, quan governava el Partit Popular.  
 
Se suposa que eixe no és l’esperit d’aquest govern, i menys d’aquest Ministre, 
però algunes de les seues accions són ben decebedores. I és que, en els darrers 
dies, també s’ha vist una operació legislativa que ha decebut enormement el 
sistema universitari, i ha motivat un pronunciament conjunt de CRUE i de CREUP 
i CEUNE, en representació de les i els estudiants. La rectora es refereix a la 
modificació de la Llei de Convivència, acordada amb aquestes entitats de 
representació, i que ha estat esmenada pels grups socialista, Podemos i Esquerra 
Republicana de Catalunya. No deixa de ser inversemblant que els propis grups 
parlamentaris als quals pertany el govern esmenen en les Corts Generals el propi 
text emanat del govern del seu partit. 
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Efervescència parlamentària ben diferent de la que va tindre lloc en el mes 
d’octubre de fa 90 anys quan al Congrés dels Diputats es va votar el sufragi 
femení. Per això, el passat dia 30 d’octubre, al Paranimf de la Universitat, en 
col·laboració amb la Delegació del Govern d’Espanya a la Comunitat Valenciana, 
es va celebrar aquesta fita amb una lectura dramatitzada de textos d’aquelles 
sessions parlamentàries.  
 
D’altra banda, indica que estem ja a les acaballes de l’any 2021 i seguim sense 
tindre notícies de la nostra Conselleria d’Universitats en dos assumptes capitals 
per a la nostra universitat que són un nou model de finançament del sistema 
universitari públic valencià que injecte més recursos econòmics i corregisca els 
actuals desequilibris que tant afecten a la Universitat de València. Així com, la 
posada en funcionament dels acords assolits al conveni col·lectiu del personal 
laboral de les universitats públiques valencianes, encara sense signar.  
 
A continuació, la rectora comunica que: 
. La catedràtica de Medicina Preventiva i Salut Pública, professora Dolors Corella, 
ha rebut un important reconeixement per part del diari Mediterráneo de Castelló. 
. El catedràtic de Medicina Preventiva i Salut Pública, professor José María Martín 
Moreno, ha estat elegit ‘honorary fellow’ del ‘Royal Colleges of Physicians’ del 
Regne Unit, màxima distinció atorgada per aquesta institució britànica a un 
professional de la salut pública de qualsevol nacionalitat. 
. El llibre ‘La mirada Neandertal’, publicat per la Universitat de València i del qual 
és autor el catedràtic de prehistòria de la nostra Universitat, Valentín Villaverde, 
ha estat distingit amb el premi Nacional d’Edició Universitària que atorga UNE, la 
Unió d’Editorials Universitàries d’Espanya. 
. El catedràtic de Dret Administratiu i Processal, professor Luis Andrés Cucarella, 
ha estat designat pel Defensor del Poble com a vocal del Consell Assessor del 
Mecanisme Nacional de Prevenció de la Tortura. 
 
Enhorabona a totes i a tots per aquests guardons i reconeixements. 
 
Seguidament, la rectora informa del traspàs del professor de la nostra Facultat 
de Geografia i Història, Joan Noguera Tur, qui va ser sotsdirector del Centre 
Internacional de Gandia i director de l’Institut Interuniversitari de 
Desenvolupament Local i del professor jubilat de la Facultat de Filosofia i C. De 
l’Educació, Josep Martínez Bisbal, qui va ser vicerector d’Estudis de la Universitat 
de València. 
Lamenta aquestes pèrdues i traslladarà el condol i estima de la nostra institució 
a les seues famílies.  
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Finalment, la rectora dóna la benvinguda al professor Juan Miguel Soria García, 
que ha estat elegit com a president del Comitè d’Empresa de la Universitat de 
València. Junt a aquesta felicitació agraeix els serveis prestats per l’anterior 
presidenta, Sra. Lara Manyes, i el seu compromís.  
 
Igualment, dóna les gràcies a totes i tots pel compromís en formar part de la 
representació de la nostra comunitat universitària, integrant-vos en òrgans de 
representació i de govern universitaris que permeten dur endavant el model 
d’universitat pública i democràtica en què creiem. Universitat Pública, valenciana, 
internacionalitzada. Universitat pública i autònoma. I en eixa lluita per tal que no 
es limite l’autonomia 
universitària en el projecte de llei que està treballant el Ministeri d’Universitats, 
estem totes i tots implicats. 
 
 Punt 3. Aprovació, si escau, dels Criteris per a l’elaboració de l’oferta dels 
ensenyaments oficials de grau i màster per al curs 2022-2023 
El vicerector d’Ordenació Acadèmica i Professorat presenta l’assumpte i fa 
referència a la documentació que hi és a l’Aula Virtual de la Universitat de 
València. Indica que aquests criteris estan informats favorablement per la 
Comissió de Professorat i per la Comissió d’Estudis de Postgrau. Són criteris 
totalment continuistes, s’ha millorat la redacció d’algun apartat i la definició de 
baixa matrícula per a evitar el tancament de determinats grups afectats. En la 
part de llengües, s’ha fet referència al 50% de docència en valencià i s’inclou al 
professorat de convenis en l’apartat de professorat extern. Són criteris que 
coincideixen amb els dos anteriors cursos per a aconseguir estabilitat de l’oferta 
acadèmica. 
 
Finalment informa que aquests criteris es lliuraran als centres per posar en marxa 
tot el procés, carregar l’OCA a 30 de setembre i valorar-la en gener. 
 
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 39 vots a 
favor, cap en contra i 2 abstencions, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 267/2021. “Aprovar els Criteris per a 
l’elaboració de l’oferta dels ensenyaments oficials de grau 
i de màster per al curs 2022-2023”, que s’adjunten com 
annex. Annex I. 

 



Universitat de València. CONSELL DE GOVERN 9 DE NOVEMBRE DE 2021. 
 

 -10- 

 
Punt 4. Aprovació, si escau, de perfils i tribunals per a la convocatòria de places 
de professorat titular d’universitat amb càrrec a l’Oferta Públic D’Ocupació 2019 
i 2021 (places vacants en àrees de coneixement amb situacions estructurals 
greus i places dotades dins del Programa d’Estabilització de Professorat 
Associat). 
El vicerector d’Ordenació Acadèmica i Professorat presenta l’assumpte i fa 
referència a la documentació que hi ha en l’Aula Virtual de la Universitat de 
València. Indica que aquest punt i el següent fan referència a places que restaven 
per executar, corresponents a l’oferta pública d’ocupació 2021. Dues places de 
titular d’universitat corresponen al pla d’estabilització de professorat associat i 
altres dues a la cobertura de vacants en àrees amb situacions estructurals greus. 
S’ha consultat amb els centres per resoldre problemes puntuals. Compta amb 
l’informe favorable de la Comissió de Professorat i demana la seua aprovació. 
 
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 41 vots a 
favor, cap en contra i 1 abstenció, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 268/2021. “Informar favorablement sobre els 
perfils i tribunals per a la convocatòria de places de 
professorat titular d’universitat amb càrrec a l’Oferta 
Pública d’Ocupació 2021 (places vacants en àrees de 
coneixement amb situacions estructurals greus i places 
dotades dins del Programa d’Estabilització de 
Professorat associat)”, que s’adjunten com annex. Annex 
II. 

 
Punt 5. Aprovació, si escau, de perfils i tribunal per a la convocatòria de places 
de professorat contractat doctor amb càrrec a l’Oferta Pública d’Ocupació, 
2019, 2020 i 2021 (places vacants en àrees de coneixement amb situacions 
estructurals greus i places dotades dins del Programa d’Estabilització de 
Professorat Associat). 
El vicerector d’Ordenació Acadèmica i Professorat presenta l’assumpte i fa 
referència a la documentació que hi ha en l’Aula Virtual de la Universitat de 
València. Indica que tots els perfils han estat informats favorablement per la 
Comissió de Professorat, després de les consultes als diferents centres. La 
diferència amb el punt anterior és la categoria de les places. Es proposen nou 
places de professorat contractat doctor per a l’estabilització de professorat 
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associat i set per a cobrir vacants en àrees amb situacions estructurals greus. 
Demana la seua aprovació.  
 
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 (42 vots a favor), es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 269/2021. “Informar favorablement sobre els 
perfils i tribunals per a la convocatòria de places de 
professorat contractat doctor amb càrrec a les Ofertes 
Públiques d’Ocupació 2019, 2020 i 2021 (places vacants 
en àrees de coneixement amb situacions estructurals 
greus i places dotades dins del Programa d’Estabilització 
de Professorat associat)”, que s’adjunten com annex. 
Annex III. 

 
Punt 6. Aprovació, si escau, de sol·licituds de comissió de serveis.  
El vicerector d’Ordenació Acadèmica i Professorat presenta l’assumpte i fa 
referència a la documentació que hi ha en l’Aula Virtual de la Universitat de 
València. Es tracta de dues sol·licituds que compten amb informe favorable del 
departament i de la Comissió de Professorat. 
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
El degà de la Facultat de Dret anuncia la seua abstenció en la votació, per la 
situació que es genera en el centre, ja que aquestes comissions comporten la 
contractació de professorat associat. A més l’alumnat també es queixa perquè 
no és el mateix un catedràtic que un professor associat, que no coneix la matèria. 
No vol perjudicar la promoció de ningú, però s’haurien de buscar alternatives. En 
aquests moments en la Facultat hi ha 16 professors en comissió de serveis. Opina 
que és una situació delicada sobre la que caldria un debat.  
 
El vicerector d’Ordenació Acadèmica i Professorat indica que la valoració de la 
situació de necessitats docents ha de fer-la el propi departament. Entén la 
preocupació del centre, però la solució d’aquestes situacions passa per algun 
tipus d’interinitat i la figura de professorat substitut, encara que està prevista 
en la LOSU, no existeix i, de moment, no hi ha altra solució. Per tant, en vista 
dels informes favorables del departament, demana l’aprovació d’aquestes 
sol·licituds. 
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Se sotmeten a votació les propostes. La votació es fa a mà alçada i per 41 vots 
a favor, cap en contra i 3 abstencions, es prenen els acords següents: 
 

ACGUV 270/2021. “Informar favorablement sobre la 
concessió de comissió de serveis a la professora 
M.Consuelo Ramón Chornet, adscrita al departament de 
Dret Internacional Adolfo Miaja de la Muela, per a 
prestar serveis a l’Assessoria Jurídica Internacional del 
Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y 
Cooperación, des de l’1 d’octubre de 2021” 

 

ACGUV 271/2021. “Informar favorablement sobre la 
concessió de comissió de serveis a la professora M. Pilar 
Pozo Serrano, adscrita al departament de Dret 
Internacional Adolfo Miaja de la Muela, per a prestar 
serveis a l’Assessoria Jurídica Internacional del 
Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y 
Cooperación, des de l’1 d’octubre de 2021”. 

 
Punt 7. Aprovació, si escau, de sol·licitud de canvi d’adscripció de centre.  
El vicerector d’Ordenació Acadèmica i Professorat presenta l’assumpte i fa 
referència a la documentació que hi ha en l’Aula Virtual de la Universitat de 
València. És tracta d’un canvi de centre, de la Facultat de Ciències Socials a la 
Facultat de Magisteri. Compta amb informe favorable de les dues facultats i de 
la Comissió de Professorat i compleix tots els requisits exigits.  
 
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 (43 vots a favor), es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 272/2021. “Aprovar el canvi d’adscripció de la 
plaça de professorat de titular d’escola universitària de 
l’àrea de coneixement de Sociologia, adscrita actualment 
a la facultat de Ciències Socials i ocupada pel professor 
Juan Ramón Martínez Morales, a la Facultat de 
Magisteri”. 
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Punt 8. Aprovació, si escau, del Reglament de títols propis i programes de 
formació continua de la Universitat de València.  
La vicerectora d’Estudis i Política Lingüística presenta l’assumpte i fa referència 
a la documentació que hi ha en l’Aula Virtual de la Universitat de València. Indica 
que l’actual reglament de títols propis és de l’any 2015, però amb l’experiència 
dels últims anys i els comentaris i suggeriments rebuts, semblava convenient fer 
un nou reglament un poc més flexible en alguns aspectes i que donara cabuda a 
més propostes i col·laboracions externes. Amb aquesta idea i, tenint en compte 
el que feien altres universitats del nostre entorn i d’altres de la nostra grandària, 
es va constituir un grup de treball format per la directora acadèmica de títols 
propis, Pilar Serra, la cap del servei d’estudiants, Assumpta Marco, gestors 
d’ADEIT, el vicesecretari general, Andrés Boix, i sis persones de diferents àrees 
de coneixement: Miguel Martí, Marisa Vázquez, Javier Guardiola, Dolores 
Montagud, Paula Marzal i Juan Carlos Moltó. La vicerectora manifesta el seu 
agraïment a totes les persones d’aquest grup, que han dedicat moltes hores i 
han fet un magnífic treball.  
 
La proposta de Reglament de títols propis i programes de formació contínua 
elaborada ha tingut en compte els esborranys del Reial Decret d’organització dels 
ensenyaments universitaris i procediment d’assegurament de la seua qualitat, RD 
822/2021 ara ja publicat i que substitueix el RD 1393/2007. El document de 
reglament que es presenta s’ajusta al que el RD 822/2021 contempla en matèria 
de formació permanent. 
 
El reglament divideix aquests ensenyaments en dos categories: títols propis de 
postgrau, que requereixen necessàriament una titulació universitària prèvia i 
programes de formació continua, que poden o no requerir una titulació 
universitària. Els títols propis poden ser de tres tipus: Màster de Formació 
Continua, amb una càrrega de 60, 90 i 120 crèdits; Diplomes d’especialització, 
amb una càrrega de 30 i 59 crèdits i Expert Universitari entre 15 i 29 crèdits. 
La formació continua, es classifica en Certificat de Formació Continua entre 15 i 
30 crèdits i que no requereixen de titulació universitària prèvia i Microcredencials 
amb un màxim de 15 crèdits i que poden o no requerir titulació universitària.  
 
La proposta de reglament elaborada pel grup de treball va ser informada 
favorablement per la Comissió d’Estudis de Postgrau. L’Assessoria Jurídica va 
emetre un informe amb suggeriments, molts dels quals es van incorporar al text. 
Posteriorment la Comissió d’Estatuts va emetre informe favorable al document 
que ara es presenta per a la seua aprovació. Ahir va arribar una última esmena 
del Consell Social a la redacció de l’art. 37.1, respecte als preus públics. La 
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vicerectora proposa acceptar l’esmena i canviar la redacció d’aquest article: ‘El 
Consell Social determinarà els preus públics dels programes de formació 
continua’.  
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
El professor José Manuel Almerich agraeix la tasca realitzada per la vicerectora i 
pel grup de treball i també la rapidesa per adaptar el reglament al Reial Decret i, 
sobretot, per flexibilitzar i obrir noves possibilitats. No obstant, posa atenció en 
els títols propis d’odontologia, que tenen una durada de 3 anys justificada per la 
directiva europea d’especialitats que així ho marca i, per tant, s’hauria de 
contemplar aquesta excepcionalitat. 
 
El professor Jesús Olavarría pregunta si s’ha contemplat la possibilitat d’establir 
diferents períodes de matrícula per a aquests títols i, respecte als pagaments al 
professorat, opina que s’haurien d’actualitzar per poder comptar amb 
professorat de qualitat.  
 
La vicerectora d’Estudis i Política Lingüística contesta al professor Almerich que 
és conscient de la problemàtica i s’estudiaran opcions per a donar cobertura a 
aquestes titulacions pròpies de l’àmbit de l’odontologia. Pel que fa a la 
intervenció de Jesús Olavarria, indica que l’actual reglament contempla eixa 
major flexibilitat a l’hora de fer propostes i recorda que la retribució per hora del 
professorat propi i extern és competència de la Comissió Econòmica del Consell 
Social, que fixa aquestes quantitats. 
 
Se sotmet a votació la proposta. La votació es fa a mà alçada i per unanimitat 
dels membres del consell (43 vots a favor), es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 273/2021. “Aprovar el Reglament de títols 
propis i programes de formació continua de la Universitat 
de València”, que s’adjunta com a annex. Annex IV. 

 
Punt 9. Modificacions, si escau, de plans d’estudi de grau i màster. 
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. Les 
modificacions sol·licitades són les següents:  
Grau en Intel·ligència i Analítica de Negocis (BIA). Acreditació d’un nivell B1 en 
llengua estrangera. 
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Màster Universitari en Creació i Gestió d’Empreses Innovadores. Requisit B2 
d’anglès i C1 de castellà i reducció de 35 a 25 places d’accés. 
 
Màster  Universitari en Psicologia General Sanitària. Modificació de l’apartat de 
‘Requisits d’accés i criteris d’admissió’, per adaptar-se a l’Ordre CNU/1309/2018 
i restringir l’admissió  a les persones que hagen cursat un grau en Psicologia amb 
90 ECTS de caràcter sanitari. Modificació de l’apartat de criteris d’admissió, per 
a considerar com a únic criteri l’expedient acadèmic. Augment de 80 a 120 
places d’accés, per a ofertar un nou grup en Ontinyent. La vicerectora diu que 
aquest màster té una llista d’espera de més de 1200 persones, i només oferim 
80 places. L’ajuntament d’Ontinyent, juntament amb la Fundació Vall d’Albaida i 
Obra Social Caixa Ontinyent, aposten per la posada en marxa d’aquest màster 
contribuint econòmicament en la contractació de professorat, amb un 
compromís de tres promocions d’entrada. A més, es comprometen a 
proporcionar llocs de pràctiques en centres que complisquen els requisits 
necessaris. En eixe sentit, es disposa ja d’ofertes en residències de persones 
majors o projecte Home i s’està concretant l’oferta en els Hospitals de Xàtiva i 
Ontinyent.  
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds. 
 
Se sotmeten a votació les propostes. La votació es fa a mà alçada i per 40 vots 
a favor, cap en contra i 1 abstenció, es prenen els acords següents: 
 

ACGUV 274/2021. “Aprovar la proposta de modificació 
del pla d’estudis de graduat/graduada en Intel·ligència i 
Analítica de Negocis (BIA), de la Universitat de 
València”, que s’adjunta com a annex. Annex V. 
 
ACGUV 275/2021. “Aprovar la proposta de modificació 
del pla d’estudis del màster universitari en Creació i 
Gestió d’Empreses Innovadores de la Universitat de 
València”, que s’adjunta com a annex. Annex VI. 

 

ACGUV 276/2021. “Aprovar la proposta de modificació 
del pla d’estudis del màster universitari en Psicologia 
General Sanitària de la Universitat de València”, que 
s’adjunta com a annex. Annex VII. 
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Punt 10. Informe sobre la Comissió de Garanties enfront l’assetjament de la 
Universitat de València i l’elecció d’un vocal triat pel Consell de Govern entre els 
seus membres.  
La vicerectora d’igualtat, Diversitat i Sostenibilitat presenta l’assumpte. Indica 
que en el Consell de Govern de 29 de juny de 2021 va aprovar el Protocol per a 
l’actuació i resposta davant l’assetjament sexual per raó de sexe i altres 
assetjaments discriminatoris, on es regula la Comissió de Garanties enfront 
l’assetjament, formada per la presidenta, que serà la vicerectora d’igualtat, 
Diversitat i Sostenibilitat i 8 vocalies: la directora de la Unitat d’igualtat, Amparo 
Mañés, que serà la secretària de la Comissió; la directora de la Unitat de 
Discapacitat, Celeste Asensio; la Cap d’Iniciatives de Diversitat, Ruth Mestre; la 
vicegerenta de Coordinació, Beatriz Gómez; 1 representat de les seccions 
sindicals, triat per elles, que és José Luis Granero; 1 estudiant, elegit per l’AGE 
que, de moment, no consta; 1 PDI, especialitzat en dret administratiu, que 
designarà la rectora, que és Juan Mestre i un membre del Consell de Govern, triat 
entre els seus membres, que s’ha d’elegir en votació secreta.  
 
Tots ells rebran un curs de formació. 
 
La rectora afegeix que es pot presentar qualsevol persona del consell de govern, 
però proposa al degà de la Facultat d’Infermeria i Podologia, Antonio Merelles. 
 
S’obre un torn d’intervencions. 
 
El degà de la Facultat d’Infermeria i Podologia accepta la candidatura i la 
confiança dipositada en ell per a formar part de la Comissió.  
 
Se sotmet a votació secreta la proposta, que obté el resultat següent: 40 vots 
a favor, 2 vots en blanc.  
 
Per tant, en compliment de l’article 6.2.b) del Protocol d’actuació i resposta 
davant l’assetjament sexual, per raó de sexe i altres assetjaments discriminatoris, 
aprovat en el consell de govern de 29 de juny de 2021 (ACGUV 180/2021), es 
pren l'acord següent:  
 

ACGUV 277/2021. “Elegir Antonio Merelles Tormo, degà 
de la Facultat d’Infermeria i Podologia, com a vocal de la 
Comissió de Garanties enfront de l’Assetjament de la 
Universitat de València”.  
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Punt 11. Aprovació, si escau, de proposta per a l’aportació de fons al Pla de 
Pensions de la Universitat de València.  
El gerent presenta l’assumpte i fa referència a la documentació que hi ha en 
l’Aula Virtual de la Universitat de València. Indica que la modificació de la llei de 
pressupostos permet fer aquesta proposta que contempla l’esforç de la institució 
amb l’aportació de 500.000 euros al Pla de pensions, i es farà al llarg del mes de 
desembre.  
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
El professor Jesús Olavarría es congratula amb aquesta aportació i pregunta si 
les quantitats que s’aporten enguany són les mateixes que les que s’assignaven 
en el seu moment. Si aquesta proposta és per a l’exercici 2020, pregunta si es 
va a mantenir aquesta aportació. 
 
El gerent contesta que des del 2008 no s’ha fet cap aportació perquè la 
normativa ho prohibia. En aquests cas, es tracta de quantitats conseqüència 
d’una normativa diferent, és a dir, és fruït d’un canvi de normativa. Es podran fer 
més aportacions en funció de la normativa i dels recursos que hi hagen.  
 
Se sotmet a votació la proposta. La votació es fa a mà alçada i per 40 vots a 
favor, 1 en contra i 1 abstenció, es pren l’acord següent: 
 
 

ACGUV 278/2021. “Aprovar l’aportació de 500.000 euros 
al Pla de Pensions de l’any 2021, en atenció a l’increment 
addicional màxim de 0’3 per cent de la massa salarial del 
personal docent i investigador i del personal 
d’administració i serveis previst en el Decret Llei 18/2020, 
de 27 de novembre, de modificació de la Llei 10/2019, de 
27 de desembre, de Pressupostos de la Generalitat 
Valenciana per a l’exercici 2020. 

La distribució de l’aportació entre els partícips es farà de 
conformitat amb les especificitats aprovades per la 
Comissió de Control del Pla”. 
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Punt 12. Aprovació, si escau, de proposta de modificació de l’acord 178/2018 
del Consell de Govern de la Universitat de València per complementar les 
percepcions durant la incapacitat temporal.  
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 amb aquesta proposta es 
trenca un greuge comparatiu que hi havia entre col·lectius de la mateixa 
categoria. En aquest cas, prèvies les consultes al Ministeri d’Hisenda, es permet 
la seua aplicació. La Universitat de València complementarà a partir del 4t mes 
el subsidi d’incapacitat temporal. Aquesta proposta tindrà efectes des de l’1 de 
desembre de 2021 i compta amb l’informe favorable de la Mesa Negociadora.  
 
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 (42 vots a favor), es pren l’acord següent:  

 

ACGUV 279/2021. “Modificar l’acord 178/2018 del 
consell de govern de la Universitat de València, de 10 de 
juliol de 2018, per complementar les percepcions durant 
la incapacitat temporal, en el sentit següent: 

1. Afegir un nou paràgraf al punt segon de l’apartat 
QUANTIA DELS COMPLEMENTS A LA 
PRESTACIÓ ECONÒMICA PER INCAPACITAT 
TEMPORAL amb la redacció següent: 
“La Universitat de València complementarà a partir 
del quart mes en situació d’IT el subsidi per 
incapacitat fins al 100% de les retribucions fixes del 
mes d’inici de la incapacitat temporal”. 

2. Es deroga l’annex de l’esmentat acord.  
3. Aquesta modificació de l’acord tindrà efectes 

econòmics d’1 de desembre de 2021”. 
 
 
Punt 13. Aprovació, si escau, de la modificació de normativa sobre formació i 
funcionament de les borses de treball de diverses escales i categories 
professionals. 
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 compta amb 
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l’informe favorable, per unanimitat, de la Mesa Negociadora. En els tres darrers 
mesos altres administracions ja ho han incorporat. Es proposa que per raons 
d’urgència, quan una borsa de treball quede esgotada i hi haja un procés selectiu 
en marxa, es pot completar la borsa amb personal que haja aprovat un o més 
exàmens. 
 
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 (42 vots a favor), es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 280/2021. “Modificar la normativa sobre 
formació i funcionament de les borses de treball de les 
diverses escales i categories professionals del personal 
d’administració i serveis de la Universitat de València, en 
el sentit següent: 

1. Modificar l’últim paràgraf de l’apartat 4.1.2. amb la 
redacció següent: 
“Aquests nomenaments no haurien d’excedir de 9 mesos, 
i estaran d’acord amb allò establert a la legislació 
corresponent”. 

2. Afegir una nova disposició addicional cinquena, amb 
la redacció següent: 
 

“Per raons d’urgència, quan una borsa de treball d’una 
escala o categoria laboral es trobe esgotada i, al mateix 
temps convocat el procés selectiu d’aquesta escala o 
categoria laboral, per criteris d’eficiència, no es procedirà 
a convocar un procés d’ampliació de la borsa, tal com 
estableix la base 3.2, sinó que, en el moment en què hi haja 
una llista d’aprovats (a partir del primer exercici), 
s’inclouran a les persones aprovades de la següent 
manera: 

a) Els que ja estiguen en la bossa, es mantindran en la 
posició en la qual es troben. 
b) Els que no estiguen en la bossa, s’incorporaran al final 
de la bossa actual, per l’ordre de la nota de l’exercici o els 



Universitat de València. CONSELL DE GOVERN 9 DE NOVEMBRE DE 2021. 
 

 -20- 

exercicis que tinguen aprovats en el procés selectiu. Els 
empats s’ordenaran alfabèticament des de la lletra que es 
determine per sorteig. 
 

Quan se li oferisca algun nomenament de funcionari 
interí o un contracte labora, si no li interessa, podrà 
rebutjar-ho, i les conseqüències del rebuig seran les que 
estan establertes en la base 5 d’aquest reglament. No 
obstant això, aquesta actuació no tindrà conseqüències en 
la constitució de la futura borsa de treball que es 
realitzarà quan finalitze el procés selectiu”. 

 
Punt 13bis.- Aprovació, si escau de proposta de desafectació de tres 
subparce·les de la finca registral 68.762 al Campus de Blasco Ibáñez. 
El vicerector d’Economia i Infraestructures presenta l’assumpte i fa referència a 
la documentació que hi ha en l’Aula Virtual. Indica que realment es tracta de la 
desafectació d’una subparcel·la, les 3 subparcel·les serien objecte de permuta. 
La Universitat de València és titular, des dels anys 80, de la major part de la 
parcel·la que dóna a Gascó Oliag, Primat Reig i Menéndez i Pelayo, on estan la 
Facultat de Ciències de l’Activitat Física i Esport, Fisioteràpia, el Camp d’Esports 
i la Facultat d’Infermeria i Podologia. A causa d’una sol·licitud de llicència per a 
fer unes intervencions en el pati de l’edifici del Camp de Esports, l’Ajuntament 
demana solventar un litigi, ja que hi ha 3 subparcel·les que l’ajuntament va 
comprar, però mai havien sigut objecte de revisió. El Servei de Patrimoni ha 
proposat una permuta d’aquestes a canvi d’un terreny, que tenia ús de vials. 
L’aprovació correspon al Consell Social, a proposta d’aquest Consell de Govern.  
 
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 (42 vots a favor) i en compliment de l’article 3.s) de la llei 2/2003 
de Consells Socials de les Universitats Públiques Valencianes, es pren l'acord 
següent:  
 

ACGUV 281/2021. “Acordar la proposta de desafectació 
d’una subparcel·la de la finca registral 68.762 ubicada en 
el Campus de Blasco Ibáñez i l’elevar aquesta al Consell 
Social de la Universitat de València, per a la seua 
autorització”, que s’adjunta com a annex. Annex VIII. 
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Punt 14. Autorització, si escau, per a la signatura de convenis de col·laboració.  
La rectora cedeix la paraula els vicerectors i vicerectores perquè presenten els 
convenis corresponents a la seua àrea de treball, la documentació dels quals és 
a l’Aula Virtual de la Universitat de València.  
 
El vicerector d’Economia i Infraestructures presenta un conveni amb la 
Universitat d’Alacant i la Universitat Miguel Hernández per a contractació de 
subministrament de llum i gas. Afegeix que el valor estimat del contracte de dos 
anys, renovable per altres dos, és de 23,2 milions d’euros.  
 
El vicerector de Projecció Territorial i Societat presenta un conveni amb 
l’Ajuntament d’Aras de los Olmos. Indica que no hi ha compromís de despesa i es 
pot desenvolupar mitjançant convenis específics.  
 
La vicerector de Cultura i Esport presenta un conveni amb l’Ajuntament de 
València, a través de la Fundació Esportiva Municipal, per a desenvolupar el 
programa esportiu de Voluntariat amb crèdits de participació. Es podrà impartir 
online o presencial i serà en La Petxina. 
 
El vicerector d’Investigació presenta el protocol general d’actuació amb la 
Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica per 
a realitzar activitats i projectes conjunts en l’àrea de coneixement de protecció 
de dades personals, que compta amb l’informe favorable dels serveis jurídics. 
 
Finalment, la vicerectora d’Ocupació i Programes Formatius presenta un conveni 
amb la Federació Valenciana d’Associacions de Familiars i Amics de Persones amb 
Alzheimer, de cooperació educativa, per a la realització de pràctiques externes. 
Compta amb l’informe favorable dels serveis jurídics i s’ajusta al reial decret de 
pràctiques i al reglament de la Universitat de València.  
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Per assentiment dels membres del consell, es prenen els acords següents: 
 

ACGUV 282/2021. “Aprovar, per a la seua subscripció, el 
conveni de col·laboració entre la Universitat d’Alacant, la 
Universitat Miguel Hernández d’Elx i la Universitat de 
València. Estudi General, per a la licitació conjunta per a 
la contractació del subministrament d’energia elèctrica, 
100% procedent de fonts renovables (E-fer) i/0 co-
generació d’alt rendiment (CEE-AR) i subministrament 
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de gas natural per a les instal·lacions de la Universitat de 
València, la Universitat Miguel Hernández d’Elx i la 
Universitat d’Alacant”, el text del qual s’adjunta com a 
annex. Annex IX. 

 

ACGUV 283/2021. “Aprovar, per a la seua subscripció, el 
conveni marc de col·laboració entre la Universitat de 
València. Estudi General i l’Ajuntament d’Aras de los 
Olmos”, el text del qual en valencià i castellà s’adjunta 
com a annex. Annex X. 

 

ACGUV 284/2021. “Aprovar, per a la seua subscripció, el 
conveni de col·laboració entre la Universitat de València. 
Estudi General i el OA Fundació Esportiva Municipal de 
València en el programa Voluntariat Esportiu de la 
Ciutat de València”, el text del qual s’adjunta com a 
annex. Annex XI. 

 

ACGUV 285/2021. “Aprovar, per a la seua subscripció, el 
protocol general d’actuació entre la Universitat de 
València. Estudi General i la Conselleria de Participació, 
Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica”, el 
text del qual s’adjunta com a annex. Annex XII. 

 

ACGUV 286/2021. “Aprovar, per a la seua subscripció, el 
conveni marc de pràctiques acadèmiques externes entre 
la Universitat de València. Estudi General i la Federació 
Valenciana d’Associacions de Familiars i Amics de 
Persones amb Alzheimer (FEVAFA)”, el text del qual en 
valencià i castellà s’adjunta com a annex. Annex XIII. 

 
Punt 15. Torn obert de paraules. 
El Sr. Gabriel Aparicio s’acomiada dels membres del consell ja que acaba el seu 
període, després de 8 anys. Indica que ha sigut un plaer pertànyer a aquest òrgan, 
encara que quan va entrar pensava que el PAS no pintava res a la Universitat i 
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se’n va amb la convicció de que pinta poc. Malgrat això, opina que la Universitat 
de València és un referent a nivell democràtic i que no hem d’envejar res a ningú. 
A partir d’ara estarà en el Servei d’Informàtica aportant valor a la Universitat de 
València en la seua modesta Unitat. Demana disculpes a les persones que haja 
pogut ofendre amb les seues intervencions i fa esment al company Francesc Marí 
pel suport rebut.  
 
El Sr. Francesc Marí comparteix la intervenció anterior i li agraeix les seues 
paraules. 
 
La rectora li agraeix, igualment, el seu treball i dedicació. 
 
El degà de la Facultat d’Infermeria i Podologia dóna la benvinguda a la nova 
titulació, però indica que resta pendent el tema del transport públic a Ontinyent 
i els estudiants es queixen. 
 
La rectora indica que hi ha hagut diverses reunions amb el responsable de Renfe, 
però es tornarà a reivindicar. Dóna les gràcies a totes i tots i afegeix que 
continuarem treballant. Finalment, recorda que el 18 de novembre tindran lloc  
les eleccions per a la renovació de claustrals i anima a la participació i presentació 
de candidats.  
 
I com que no hi ha més assumptes que tractar, es clou la sessió a les 10,56 
hores, de la qual cosa, com a secretària general, estenc aquesta acta.  
 
Vist i plau 
La rectora, 
 
 
 
 
María Vicenta Mestre Escrivá 
 


