Universitat de València. CONSELL DE GOVERN 8 D’OCTUBRE DE 2019.
CONSELL DE GOVERN
A la ciutat de València, el dia 8 d’octubre de 2019, a les 9’15 hores, a la
Sala de Juntes del Rectorat, sota la presidència de la rectora, María
Vicenta Mestre Escrivá, i amb l’assistència de les persones que s’indiquen a
continuació, queda constituït en sessió ordinària el Consell de Govern de la
Universitat de València.
Assistents: (Amb vot)
Rectora:
Escrivá.

Maria

Vicerectora
Lingüística:
Navarro

Vicerector de Cultura i Esport:
Antonio Ariño Villarroya

Vicenta

d’Estudis
Isabel

i

Mestre
Vicerectora
d’Ocupació
i
Programes Formatius: Mª Adela
Valero Aleixandre

Política
Vázquez

Delegada de la rectora per a
estudiantes
i
estudiants:
Mercedes Elizalde Monteagudo

Vicerector d’Ordenació Acadèmica
i Professorat: Ernest Cano Cano

Gerent: Juan Vicente Climent Espí
Vicerector d’Estratègia, Qualitat i
Tecnologies de la Informació:
Joaquín Aldás-Manzano
Vicerector
Cooperació:
Carmona
Vicerectora
Transferència:
García

Secretària General: Maria Elena
Olmos Ortega

d’Internalització
i
Carles
Padilla

Degana Fac. Filologia, Traducció i
Comunicació: Amparo Ricós Vidal

d’Innovació
i
Mª Dolores Real

Degà Fac. Ciències de l’Activitat
Física i Esport: Salvador Llana
Belloch
Degà Fac. Fisioteràpia: Antonio
Alberola Aguilar

Vicerector
d’Economia
i
Infraestructures: Justo Herrera
Gómez

Degà
Fac.
Magisteri:
Barberá Marco

Vicerector d’Investigació: Carlos
Hermenegildo Caudevilla.

Degà Fac.
Perona

Vicerector de Projecció Territorial
i Societat: Jorge Hermosilla Pla

Física:

Jorge

Óscar

Vidal

Degà Fac. Farmàcia: Juan Carlos
Moltó Cortés

Vicerectora d’Igualtat, Diversitat i
Sostenibilitat:
Elena
Martínez
García

Degana Fac. Ciències Biològiques:
Carmen Baño Aracil
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PDI Fac. Dret:
Quinzá Redondo

Degà Fac. Dret: Francisco Javier
Palao Gil

Pablo

Estudiant Fac. Dret: Julio Saiz
Lahiguera

Degà Fac. Economia: José Manuel
Pastor Monsalves.

Estudiant Fac. Filologia, Traducció
i Comunicació: Berta Serra Gómez

Degà Fac. Ciències Socials: Albert
Moncusí Ferré
Representant departaments:
Francisca Abad García

Jacinto

Estudiant Fac. Magisteri: Álvaro
Izquierdo Martín

Mª

PAS Servei Informàtica: Gabriel
Aparicio i Pla.

Representant
departaments:
Francisco Ródenas Rigla

PAS Servei Informàtica: Fuensanta
Doménech Roda

Representant
departaments:
Francisco Marco Picó

PAS Fac. Medicina i Odontologia:
Mª Vicenta Alandi Palanca

PDI Fac. Medicina i Odontologia:
José Manuel Almerich Silla

(sense vot):
PDI Fac. C. Socials: María José
Aradilla Marqués

Degana Fac.
Filosofia i
Educació: Rosa Mª Bo Bonet

PDI Fac. Fisioteràpia: José Casaña
Granell
PDI Fac. Economia:
Castro Mafé

C.

Degana Fac. Psicologia: Mª Dolores
Sancerni Beitia

Salvador
Degà Fac. Medicina i Odontologia:
Francisco Javier Chorro Gascó

PDI Fac. Filologia, Traducció i
Comunicació: Sergio Maruenda
Bataller

Degà Fac. Infermeria I Podologia:
Antonio Merelles Tormo

PDI Fac. C. Matemàtiques: Juan
Luis Monterde García-Pozuelo

Degana Fac. Química: Adela Mauri
Aucejo

PDI Fac. Dret: Jesús Olavarría
Iglesia

Directora ETS Enginyeria: Paula
Marzal Doménech

PDI Fac. Magisteri: Miquel Ángel
Oltra Albiach

President
Junta
Cabrera Juan
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Presidenta

Comité

d’Empresa:

Lara Manyes i Font

----------per a tractar els punts del següent
ORDRE DEL DIA:
1. Aprovació, si escau, de l’acta del Consell de Govern de 23 de juliol de
2019.
2. Informe de la rectora.
3. Aprovació, si escau, de convocatòria, perfils i tribunals de places de
professorat titular d’universitat amb càrrec a l’Oferta Pública d’Ocupació
2018 (places vacants en àrees de coneixement deficitàries i places
dotades dins del programa d’estabilització del professorat associat).
4. Aprovació, si escau, de convocatòria, perfils i tribunals de places de
professorat contractat doctor amb càrrec a l’Oferta Pública d’Ocupació
2019 (places vacants en àrees de coneixement deficitàries i places
dotades dins del programa d’estabilització del professorat associat).
5. Aprovació, si escau, de canvi d’adscripció a centre de professorat.
6. Aprovació, si escau, de proposta de nomenament de vocal de la
Comissió de Recursos, prevista a l’art. 28.2 del Reglament de Selecció
de PDI de la Universitat de València.
7. Concessió, si escau, de venia docendi de professorat.
8. Inici, si escau, d’expedient de canvi de denominació de la Facultat de
Psicologia.
9. Aprovació, si escau, de propostes de modificació de plans d’estudi de
grau i de màster universitari.
10. Aprovació, si escau, de creació de la Comissió de Projecció Territorial i
el seu reglament.
11. Aprovació, si escau, de participació en la constitució de l’Associació
Universitària Espanyola de Treball Social (AUETS).
12. Informe del projecte d’ODS proposat per la Comissió de Sostenibilitat.
13. Autorització, si escau, per a la signatura de convenis de col·laboració.
14. Autorització, si escau, per a la signatura de contractes de llicència.
15. Autorització, si escau, per a la signatura del conveni de suport
institucional a l’empresa ARTHEX Biotech, S.L com a empresa spin-off
derivada de la investigació a la UV.
16. Aprovació, si escau, de proposta de destinació de romanent de
tresoreria de caràcter genèric en l’exercici 2019.
17. Torn obert de paraules.
-----------Excusen la seua assistència els membres següents:
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. Representant del Consell Social: Lourdes Soriano Cabanes.
. PDI Fac. Física: Pascuala García Martínez
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.
Punt 1. Aprovació, si escau, de l’acta del Consell de Govern de 23 de juliol
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 190/2019. “Aprovar l’acta del Consell de Govern
de 23 de juliol de 2019.”
Punt 2. Informe de la rectora.
La rectora comença aquesta primera sessió del curs acadèmic 2019/2020
amb l’agraïment a la dedicació i treball de les persones que componen
aquest màxim òrgan de govern universitari que contribueix a que la nostra
siga una governança democràtica i participativa.
A continuació, dóna la benvinguda a les persones que s’incorporen a
aquest Consell: En representació dels departaments, el següent
professorat: Dª Mª Francisca Abad García, d’Història de la Ciència i la
Documentació, D. Francisco Ródenas Rigla, de Treball Social, i Dª Ester
Pérez Lorences de Biologia Vegetal i, en representació dels instituts
universitaris, la professora Dª. Amparo Cervera Taulet de l’Institut
Interuniversitari d’Economia Internacional.
Així com agraeix el treball de les persones que han finalitzat el seu període,
com a membres del Consell de Govern: Dª Cristina Buigues González, D.
Joaquin Martín Cubas, Dª Silvia Rueda Pascual i Dª Núria Rius Dionís i ho fa
extensiu a la Sra. Laura Barrios Oliver que ha renunciat a continuar exercint
la coordinació en funcions de l’Assemblea General d’Estudiants.
A totes i tots ells els agraeix la seua tasca imprescindible en la governança
universitària.
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En l’apartat de reconeixements a la institució, trasllada l’orgull institucional
perquè la nostra Universitat s’haja situat en el primer lloc del medaller de
l’esport universitari en el marc del Campionat d’Espanya Universitari.
Sumem 73 medalles nacionals, amb 22 ors, 17 plates i 34 bronzes. Les i
els nostres esportistes han fet que la nostra siga la primera universitat
pública d’Espanya en el medaller. Enhorabona a elles i ells i també al Servei
d’Educació Física i Esports.
Pel que fa a les persones, la tasca de la comunitat universitària es veu
reconeguda per la seua excel·lència, per això felicita:
. La Dra. María Jesús García García, professora titular de Dret
Administratiu, que ha estat guardonada amb el Premi Blas Infante d’Estudis
i Investigació sobre Administració i Gestió Pública.
. La professora de Dret Internacional, María González Marimón, per haver
guanyat el XXII Premi d’Estudis Jurídics Universitaris de la Fundació
Professor Manuel Broseta i de la Reial Acadèmia Valenciana de
Jurisprudència i Legislació.
. La Dra. Ana Sales Ten, professora del Departament de Treball Social i
Serveis Socials i el professor José Javier Serrano Lara, del Departament de
Geografia, per haver rebut el premi d’iniciació a la investigació Josep María
Bernabé, convocat per l’Institut Interuniversitari de Desenvolupament
Local.
. El Dr. Eugenio Coronado, catedràtic de Química Inorgànica, per haver
estat guardonat amb la Medalla de la Real Sociedad Española de Física.
. La Sra. Ana Isabel Morales, estudiant del màster universitari de
Professorat de la Universitat de València, per haver rebut el premi Salvador
Senent 2019 de les reials societats espanyoles de Física i de Química.
. La Dra. Adela Cortina Orts, catedràtica emèrita d’Ètica i Filosofia Política,
per haver estat reconeguda amb el doctorat Honoris Causa per la
Universidad Nacional de Colómbia.
. La Dra. Adela Valero Aleixandre, catedràtica de Farmàcia, Tecnologia
Farmacèutica i Parasitologia i vicerectora d’aquesta Universitat, per haver
ingressat com a Acadèmica Corresponent de la Acadèmia de Farmàcia de
la Comunitat Valenciana.
. La Dra. Dolors Corella Piquer, professora del departament de Medicina
Preventiva i Salut Pública, Ciències de l’Alimentació, Toxicologia i Medicina
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Legal, per haver estat nomenada Acadèmica Corresponent a la Real
Acadèmia Nacional de Farmàcia.
També informa que el Dr. Tomás Vives Antón va rebre aquesta setmana el
I Premi Ihering de l’Institut de Drets Humans de la nostra Universitat; que
la professora del departament de Filosofia, Dra. Elena Cantarino, ha estat
elegida presidenta de la Comissió d’Universitats de la Xarxa Espanyola de
Filosofia i el professor de l’Institut de Física Corpuscular, Juan Fuster
Verdú, ha estat nomenat nou delegat institucional del CSIC a la Comunitat
Valenciana en substitució de José Pío Beltrán Porter.
Així mateix, informa que el rector de la Universitat Politècnica de València i
ella mateixa, van rebre la condecoració al Mèrit Policial de la Unitat del Cos
Nacional de Policia adscrita a la Comunitat Valenciana, per la contribució
institucional a la formació i recerca de les forces i cossos de seguretat, així
com la col·laboració en matèria de prevenció, seguretat ciutadana i de
protecció contra la violència de gènere.
Finalment, destaca en aquest apartat que el passat divendres, 4 d’octubre,
la ciutat de València va lliurar, a títol pòstum, el reconeixement en el marc
de les festivitats del 9 d’octubre, a qui va ser catedràtica de la nostra
institució i Medalla de la Universitat de València, la professora Dra. Carmen
Alborch Bataller.
En l’apartat de les defuncions, informa del traspàs dels següents membres
de la comunitat universitària:
. El Dr. Mariano Aguilar Rico, que va ser catedràtic d’Òptica, degà de la
Facultat i membre de la Junta de Govern.
. La professora María Dolors Guillot, titular d’Història del Dret i de les
Institucions.
. La Dra. Magdalena López Precioso, de Treball Social i Serveis Socials
. La Dra. Carmen Bernal Lavesa, de Filologia Clàssica.
El nostre més sincer condol a familiars i persones més pròximes.
Pel que fa a l’actualitat de gestió i política universitària, informa que el 24
de juliol es va tenir un primer contacte amb l’equip de la nova Conselleria
d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital. Aleshores i al llarg dels
darrers mesos, s’ha traslladar a la consellera, al conseller d’Hisenda i Model
Econòmic i antic degà de la Facultat d’Economia, al Sr. Vicepresident
segon de la Generalitat i al Molt Honorable President, la necessitat de
signar ja, de manera definitiva, el preacord de conveni col·lectiu de les
universitats públiques de la Comunitat Valenciana.
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D’altra banda, la rectora informa que més d’un centenar de xics i xiques
han participat, enguany, en l’edició 2019 de La Nau Jove i 250 en la Nau
dels Xiquets i Xiquetes.
També la Unitat de Parasitologia Sanitària de la Universitat de València ha
estat seleccionada com a centre col·laborador de l’Organització Mundial
de la Salut. Una designació que ens situa com a centre de referència
internacional. Enhorabona al professor Mas Coma i el seu equip entre els
quals es troben les Dres. Bargues i Valero.
Aquest mes de setembre, la Universitat ha acollit la setena reunió
espanyola de Física Solar i Heliosfèrica a l’Observatori Astronòmic i la
Facultat d’Economia ha reunit a prop de 350 participants en el sisè
Congrés estatal d’Economia Feminista. La Facultat de Dret ha acollit el
desè Encontre Internacional CONPEDI, i la Facultat de Química ha celebrat
la seua primera Jornada d’Ocupació i Presentació d’Empreses.
Finalment, apunta que la Universitat de València és la primera universitat
valenciana i la sisena d’Espanya d’acord amb la darrera edició del rànquing
Times Higher Education i el rànquing URAP, publicat darrerament, situa a la
UV en el lideratge en els àmbits de l’enginyeria d’aliments, turisme,
ciències econòmiques i negocis. Som la primera Universitat d’Espanya, la
segona en enginyeria elèctrica i electrònica i la tercera en zoologia. Ens
situem entre les dues-centes millors institucions acadèmiques
d’ensenyament superior del món, d’un total de dos mil centres.
Més enllà del que suposen els rànquings universitaris i les seues
construccions, aquestes dades posen en relleu la important tasca que cada
dia realitzen milers de persones a la Universitat de València, treballant per
crear ciència i cultura, per contribuir a l’avanç de la ciència, a la formació
de la ciutadania i a la construcció d’una societat avançada en plena era del
coneixement.
Així mateix, informa que la Universitat de València s’ha adherit, en el marc
del conveni de col·laboració subscrit amb CRUE, a la plataforma mundial
de divulgació científica The Conversation, que reuneix 2.300 universitats i
centres de recerca internacionals.
La rectora indica que estem col·laborant amb la Conselleria d’Educació,
Cultura i Esport en el programa Girls4STEM per prevenir l’escletxa
horitzontal de gènere.
El 27 de setembre es va llegir als tres campus universitaris, la Declaració
Institucional en el marc de la crida mundial en defensa del planeta Terra
davant la situació actual d’emergència climàtica. Agraeix a la comunitat
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universitària el seu compromís. Compromís que també s’expressa en que
som la Universitat que més aparells electrònics recicla de tot l’Estat.
En eixe sentit, i en compliment de la Llei de Mobilitat 6/2011, la
Universitat ja ha nomenat l’àrea de medi ambient de la institució com el
gestor propi de mobilitat que requereix la normativa per a establir el futur
pla de mobilitat de la Universitat al qual estem per llei obligats, però també
per compromís amb el medi ambient.
Fa dos diumenges se celebrà la desena edició del Passeig Saludable de la
Nau Gran amb una participació superior a les mil dues-centes persones.
Gràcies a totes i tots ells per la seua participació.
Informa que a la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació s’està
ultimant una Sala de Lactància.
Acaba informant que ahir es presentà a la Universitat de València la
segona temporada de la sèrie Univers Sostenible, una producció de CRUEUniversidades Españolas coordinada en producció executiva per la
Universitat de València des del TAU. Creàrem aquesta sèrie i la
desenvolupàrem per a la seua emissió en la 2 de TVE, en el marc de La
Aventura del Saber. Actualment, 31 universitats de tota Espanya formen
part d’aquesta iniciativa audiovisual que evidencia el lideratge de la UV en
aquest àmbit.
S’obre un torn d’intervencions.
El degà de la Facultat d’Economia agraeix als Vicerectorats i persones
participants la tasca pel que fa al Campus Sostenible.
La rectora també agraeix la coordinació i la comunicació que hi ha hagut.
Punt 3.- Aprovació, si escau, de convocatòria de perfils i tribunals de
places de professorat titular d’universitat amb càrrec a l’Oferta Pública
d’Ocupació 2018 (places vacants en àrees de coneixement deficitàries i
places dotades dins del programa d’estabilització del 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. Afegeix que aquest punt i el següent suposen la finalització del
procés d’oferta pública que inclou les convocatòries que s’han dividit en
dos tipus de places. La que corresponen a aquest punt són places de
titular d’universitat amb càrrec a l’Oferta de 2018. Una part (3 places) es
destinen a l’estabilització de professorat associat i altra al cobriment de
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vacants en àrees deficitàries. La Comissió de Professorat ho ha informat
favorablement, per unanimitat.
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.
La proposta se sotmet a votació. La votació es fa a mà alçada i per
unanimitat dels membres del Consell (33 vots a favor), es pren l’acord
següent:

ACGUV 191/2019. “Aprovar la convocatòria, perfils i
tribunals de les places de professorat titular d’universitat,
que s’adjunten com a annex, amb càrrec a l’Oferta
Pública d’Ocupació 2018 (places vacants en àrees de
coneixement deficitàries i places dotades dins del
Programa d’Estabilització del Professorat Associat).”
Annex I.
Punt 4. Aprovació, si escau, de convocatòria, perfils i tribunals de places
de professorat contractat doctor amb càrrec a l’Oferta Pública d’Ocupació
2019 (places vacants en àrees de coneixement deficitàries i places
dotades dins del programa d’estabilització del 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. En aquest cas, són places de professorat contractat doctor, 12
d’elles per a atendre situacions estructurals de plantilla. En principi
s’havien demanat 13 places per a contractació d’associats. Quan es va
aprovar el pla d’estabilització, de les 13 places possibles, sols es van
concretar 10. Amb posterioritat una altra plaça no es convoca. En
definitiva, de les 13 places previstes en el pla d’estabilització, solament
s’oferten 9 enguany i les 4 que resten pendents s’oferiran el proper any.
La Comissió de Professorat va emetre informe positiu amb dues
condicions, respecte del perfil docent de les plaça núm. 2697 i del perfil
investigador de la plaça núm. 6438, que ja s’han complit.
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 192/2019. “Aprovar la convocatòria, perfils i
tribunals de les places de professorat contractat doctor,
que s’adjunten com a annex, amb càrrec a l’Oferta
Pública d’Ocupació 2019 (places vacants en àrees de
coneixement deficitàries i places dotades dins del
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Programa d’Estabilització del Professorat Associat).”
Annex II.
Punt 5. Aprovació, si escau, de canvi d’adscripció a centre de professorat.
El vicerector d’Ordenació Acadèmica i Professorat presenta l’assumpte i fa
referència a la documentació que hi ha en l’Aula Virtual de la Universitat de
València. Es tracta dels canvis d’adscripció de dues places, una de
contractat doctor i altra de titular d’universitat que la Comissió de
Professorat ha informat favorablement.
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.
Se sotmet a votació la proposta. La votació es fa a mà alçada i per
unanimitat (36 vots a favor), es prenen els acords següents:

ACGUV 193/2019. “Aprovar el canvi d’adscripció de la
plaça núm. 6189, de contractat doctor, ocupada per la
professora Amelia Mañá Lloria, de la Facultat de
Psicologia a la Facultat de Magisteri.”
ACGUV 194/2019. “Aprovar el canvi d’adscripció de la
plaça núm. 5619, de titular d’universitat, ocupada pel
professor Francesc Josep Sánchez i Peris, de la Facultat de
Magisteri a la Facultat de Filosofia i Ciències de
l’Educació.”
Punt 6. Aprovació, si escau, de proposta de nomenament de vocal de la
Comissió de Recursos, prevista a l’art. 28.2 del Reglament de Selecció de
PDI de la Universitat de València.
El vicerector d’Ordenació Acadèmica i Professorat presenta l’assumpte.
Indica que cal renovar un vocal d’aquesta Comissió. Proposa al professor
titular d’universitat, D. Juan Antonio Altés Tárrega.
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.
Se sotmet a votació secreta la proposta que obté 38 vots a favor, cap en
contra i cap abstencions.
Per tant, es pren l’acord següent:

ACGUV 195/2019. “Aprovar el nomenament de Juan
Antonio Altés Tárrega, professor titular d’universitat del
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Departament de Dret del Treball i de la Seguretat Social,
per a formar part, com a vocal, de la Comissió de
Recursos, prevista a l’art. 28.2 del Reglament de Selecció
de PDI de la Universitat de València.”
La rectora agraeix a l’anterior vocal, professor Gabriel Doménech Pascual,
la tasca desenvolupada en aquesta Comissió.
Punt 7. Concessió, si escau, de venia docendi de professorat.
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 per a impartir docència a EDEM
Escola d’Empresaris. Els informes del departament de Matemàtiques per a
l’Economia i l’Empresa són favorables.
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.
Per assentiment dels membres del consell, es pren l’acord següen:

ACGUV 196/2019. “Concedir venia docendi al professorat
que tot seguit s’esmenta per a impartir docència en
centres adscrits, corresponent al curs 2019-2020:
PROFESSORAT

CENTRE

ASSIGNATURA

Núria Alemany Palomo

EDEM Escuela de Matemàtiques II
Empresarios
(GA i GB)

Víctor Ortiz Sotomayor

EDEM Escuela de Matemàtiques
Empresarios
(GA i GB)”

I

Punt 8. Inici, si escau, d’expedient de canvi de denominació de la Facultat
de Psicologia.
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 Facultat de
Psicologia sol·licita que s’inicie expedient per a canviar la denominació de
la seua Facultat per Facultat de Psicologia i Logopèdia, tenint en compte
que aquests estudis s’imparteixen a la Universitat de València des del curs
1997-1998 per la Facultat de Psicologia i des del curs 2013-2014
s’imparteix també un màster universitari d’especialització en Intervenció
Logopèdica. Per tant, es tracta d’uns estudis consolidats a la nostra
universitat.
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S’obre un torn d’intervencions.
La degana de la Facultat de Psicologia indica que a Espanya hi ha 18
Facultats que imparteixen el grau de Logopèdia i s’estan iniciant accions
de visibilització a les que la Facultat se suma.
La rectora, com a professora de la Facultat de Psicologia, afegeix que és
conscient d’aquesta reivindicació.
Per assentiment dels membres del consell, es pren l’acord següent:

ACGUV 197/2019. “Aprovar l’inici d’expedient per tal de
canviar la denominació de la Facultat de Psicologia que
passaria a denominar-se Facultat de Psicologia i
Logopèdia 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 9. Aprovació, si escau, de propostes de modificacions de plans
d’estudi de grau i de màster universitari.
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. Presenta set propostes de modificació de plans d’estudi: quatre
de graus i tres de màsters universitaris.
El Màster Universitari en Contaminació, Toxicologia i Sanitat Ambiental
modifica els seus continguts, suprimeix itineraris i es transformaria en el
Màster Universitari en Contaminació Ambiental i Ecotoxicologia. El Màster
Universitari en Malalties Parasitàries Tropicals també fa modificacions
substancials de continguts i passa a anomenar-se Màster Universitari en
Parasitologia i Malalties Parasitàries. Per últim, el Màster Universitari en
Nanociència i Nanotecnologia Molecular és un màster conjunt de set
universitats i la Universidad Complutense de Madrid ha manifestat el seu
interès per participar en el conveni.
Comenta que els informes dels Centres i de la Comissió d’Estudis de
Postgrau són favorables, així com els informes de viabilitat. Per tant,
demana l’aprovació de les tres propostes.
Respecte als graus, les quatre propostes corresponen a la Facultat de
Filologia, Traducció i Comunicació, dues de l’àmbit de la Filologia (grau
d’Estudis Hispànics i Grau de Filologia Clàssica) i dues de l’àmbit de la
Comunicació (grau de Comunicació Audiovisual i grau de Periodisme).
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En el grau d’Estudis Hispànics. Llengua Espanyola i les seues Literatures,
es proposa una reestructuració de continguts, introduir-hi una nova
assignatura optativa de “Literatura espanyola per a estrangers” i el canvi
en el tipus d’aula i model docent de les assignatures obligatòries.
L’informe de viabilitat és positiu sempre que no se superen els dos grups
proposats i ja existents en l’actualitat.
En el grau de Filologia Clàssica es proposa baixar de 12 a 6 ECTS el TFG i
afegir una assignatura obligatòria “Comentari lingüístic de textos grecs i
llatins” i redistribuir i replantejar alguns continguts i competències.
L’informe de viabilitat és positiu.
Pel que fa al grau de Comunicació Audiovisual, es proposa una revisió
global de la titulació per a actualitzar-la i adequar-la als canvis que ha
experimentat aquest àmbit en els darrers anys. Es planteja implantar noves
assignatures bàsiques, obligatòries i optatives en substitució d’altres i el
canvi de nom, de continguts, de creditatge i de distribució temporal
d’altres assignatures. La implantació del nou pla i l’extinció de l’anterior es
farà curs a curs. La modificació necessita més recursos docents que
recauen en un àrea amb dèficit estructural, per la qual cosa l’informe de
viabilitat és negatiu.
Finalment, respecte del grau de Periodisme, també es proposa una revisió
global de la titulació per a actualitzar-la i adequar-la als canvis que ha
experimentat aquest àmbit en els darrers anys. Es planteja implantar noves
assignatures bàsiques, obligatòries i optatives en substitució d’altres, i el
canvi de nom, de continguts, de creditatge i de distribució temporal
d’altres assignatures. També una reassignació d’assignatures a àrees de
coneixement. La implantació del nou pla i l’extinció de l’anterior es farà
curs a curs. La modificació necessita més recursos docents que recauen
en un àrea amb dèficit estructural, per la qual cosa l’informe de viabilitat
és negatiu.
L’informe de la Comissió d’Estudis de Grau és favorable, però tenint en
compte les següents consideracions per als graus de Comunicació
Audiovisual i de Periodisme:
. Durant el procés d’implantació de la modificació no es realitzarà cap
variació de grups i/o subgrups del pla actual ni del pla modificat que
supose un increment del nombre d’hores en OCA.
. Durant el procés d’implantació de la modificació es realitzarà un ajust de
les assignatures optatives del pla actual i del pla modificat, i no s’activaran
totes les contemplades en el pla d’estudis.
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A més, per al grau de Periodisme, l’informe de la Comissió Assessora de
Grau estava condicionat a que, abans de la presentació de la modificació
proposada per a l’aprovació del Consell de Govern, s’arribara a un acord
entre les àrees de Periodisme, Sociologia en relació a l’assignatura de
“Sociologia de la comunicació” i entre Periodisme i Ciència Política
respecte de l’assignatura “Institucions polítiques i polítiques de
comunicació”, que en la proposta inicial de modificació quedaven adscrites
a l’àrea de Periodisme. La vicerectora comenta que s’han produït dues
reunions, una en la Facultat de Ciències Socials, on es va acordar adscriure
l’assignatura “Sociologia de la Comunicació”, a l’àrea de Sociologia, amb
una adaptació dels continguts a l’estudiantat del grau en Periodisme i, una
altra reunió a la Facultat de Dret, on es va acordar substituir l’assignatura
“Institucions polítiques i polítiques de comunicació” per una nova
denominada “Estratègies de comunicació institucional” i adscriure-la a
l’àrea de Periodisme. Posteriorment, aquests acords es van ratificar,
davant la vicerectora d’Estudis i Política Lingüística i aquesta modificació
final és el que se sotmet al Consell de Govern.
S’obre un torn d’intervencions.
El degà de la Facultat de Ciències Matemàtiques fa palès el malestar del
departament d’Estadística i Investigació Operativa per l’assignatura de
Periodisme de Dades.
El degà de la Facultat de Dret intervé en relació amb les titulacions de
màster que tenen un nombre de places de nou ingrés molt baixes.
Comenta que, de vegades, s’utilitzen dades de percentatge de matrícula
sobre places que no es poden valorar igual en màsters amb poques i
moltes places d’entrada.
Se sotmet a votació la proposta. La votació es fa a mà alçada i per 38
vots a favor, cap en contra i 3 abstencions, es prenen els acords
següents:

ACGUV 198/2019. “Modificar els plans d’estudis dels
graus que tot seguit s’esmenten, d’acord amb els informes
que s’adjunten com a annex:
. Grau en Estudis Hispànics, Llengua espanyola i les seues
literatures
. Grau en Filologia Clàssica.
. Grau en Comunicació Audiovisual.
. Grau en Periodisme.” Annex III.
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ACGUV 199/2019. “Modificar els plans d’estudis dels
següents màsters universitàries, d’acord amb la
documentació que s’adjunta com a annex:
. Màster Universitari en Contaminació, Toxicologia i
Sanitat Ambiental, que es transforma en el màster
universitari en Contaminació Ambiental i Ecotoxicologia.
. Màster Universitari en Malalties Parasitàries Tropicals
que es transforma en el màster universitari en
Parasitologia i Malalties parasitàries.
. Màster Universitari en Nanociència i Nanotecnologia
Molecular per incorporació de la Universitat Complutense
de Madrid”. Annex IV.
Punt 10. Aprovació, si escau, de creació de la Comissió de Projecció
Territorial i el seu reglament.
El vicerector de Projecció Territorial i Societat presenta l’assumpte i fa
referència a la documentació que hi ha en l’Aula Virtual de la Universitat de
València. Informa que des de l’any 2010 es fan una sèrie d’activitats que
es recullen en diferents programes. Es proposa la creació d’una comissió
que regule aquestes activitats que es desenvoluparan al si del
Vicerectorat. Entre la composició de la mateixa hi ha dos PDI, a proposta
del Consell de Govern, entre les persones de la comunitat universitària de
reconeguda experiència en matèria de projecció territorial. Per tal
d’agilitzar, hi haurà una subcomissió permanent amb la funció d’assessorar
i informar. S’hi han acceptat les recomanacions dels Serveis Jurídics.
A continuació es refereix a la memòria justificativa on hi ha quadres de
participació de professorat i activitats.
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 39
vots a favor, cap en contra i 2 abstencions, es pren l’acord següent:

ACGUV 200/2019. “Aprovar la creació de la Comissió de
Projecció Territorial i el seu reglament, el text del qual
s’adjunta com a annex.” Annex V.
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Punt 11. Aprovació, si escau, de participació en la constitució de
l’Associació Universitària Espanyola de Treball Social (AUETS).
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 Facultat de
Ciències Socials i el departament de Treball Social sol·liciten la participació
en la constitució de l’Associació, incorporar-s’hi en representació de la
Universitat i la designació de la persona física que exercesca la
representació. En el cas de la Facultat de Ciències Socials, serà el degà/na
o persona en qui delegue i el cas del departament de Treball Social, el
director/a o persona en qui delegue.
S’obre un torn d’intervencions.
El degà de la Facultat de Ciències Socials indica que és un pas necessari
per a l’enfortiment dels estudis de Treball Social.
El director del departament de Treball Social, Francisco Ródenas, afegeix
que la constitució de l’associació és la continuació de la Conferència de
degans i deganes de Treball Social de tota Espanya i el desig d’estabilitzar
aquestes reunions amb la constitució de l’associació, la seu de la qual
estarà vinculada a la nostra Facultat de Ciències Socials.
Se sotmet a votació la proposta. La votació es fa a mà alçada i per 38
vots a favor, cap en contra i 2 abstencions, es pren l’acord següent:

ACGUV 201/2019. “Aprovar la participació de la
Universitat de València en la constitució de l’Associació
Universitària Espanyola de Treball Social (AUETS), els
estatuts de la qual s’adjunten com a annex.” Annex V.
Punt 12. Informe del projecte d’ODS proposat per la Comissió de
Sostenibilitat.
La vicerectora d’Igualtat, Diversitat i Sostenibilitat presenta l’assumpte i fa
referència a la documentació que hi ha en l’Aula Virtual de la Universitat de
València. Indica que hi ha un mandat de la CRUE i del comissionat de
màxim nivell. Opina que els ODS (Objectius de Desenvolupament
Sostenible) han de ser una excusa per veure què podem fer per
transformar sinergies, un model per a repensar el que podem fer i un
motor de transformació com a universitat. A la nostra Universitat ja es fan
moltes coses d’ODS però no estan conectades. Els ODS suposen un procés
participatiu. Aquest és un projecte que va nàixer amb vocació de recollir
tot tipus d’anàlisis i reflexions, les quals es traslladen a la Comissió de
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Sostenibilitat per acabar en propostes concretes que es traslladen al
Consell de Govern i es marcarà un full de ruta. Hi haurà un congrés final
amb les universitats espanyoles per debatre, amb objectius i guies
pràctiques. Indica que darrere d’aquesta proposta hi ha un pla director i un
projecte econòmic.
A partir de la propera setmana anirem als diferents centres per invitar-los
a participar-hi. Demana que aquest projecte es difonga a centres i
sindicats per poder iniciar un diàleg participatiu. Afegeix que la participació
no és obligatòria i es desenvoluparà una agenda d’accions fins al 2022.
La rectora demana la col·laboració i implicació dels membres de la
comunitat universitària en aquest projecte, especialment als estudiants.
El consell de govern queda assabentat d’aquest informe.
Punt 13. Autorització, si escau, per a la signatura de convenis de
col·laboració.
El vicerector d’Investigació presenta el conveni amb la Fundació per al
Foment de la Investigació Biomèdica de la Comunitat Valenciana.
El vicerector d’Internacionalització i Cooperació presenta els convenis
corresponents a la seua àrea de treball i el conveni amb la Generalitat
Valenciana, a través de la Conselleria de Participació, Transparència,
Cooperació i Qualitat Democràtica, per a cofinançar la càtedra de
Cooperació i Desenvolupament Sostenible, en col·laboració amb el
Vicerectorat d’igualtat, Diversitat i Sostenibilitat, que correspon a l’àrea
del Vicerectorat d’Innovació i Transferència.
A continuació, la vicerectora d’Ocupació i Programes Formatius presenta
un conveni específic amb ADEIT per a fomentar programes formatius i
l’ocupació, i la delegada de la rectora per a estudiants presenta, amb
motiu del Concert de Benvinguda, el conveni amb la Coordinadora
Valenciana d’ONGD.
Finalment, la secretària general presenta dos convenis, un amb l’Agència
Estatal Tributària, en matèria de subministrament d’informació per a
finalitats no tributàries que ja s’ha signat per motius de funcionalitat. Per
això, s’acompanya una addenda on s’indica que la seua eficàcia dependrà
de l’autorització d’aquest Consell de Govern. La Universitat farà servir el
conveni en els procediments de beques, ajudes i subvencions. Aquest
conveni substitueix a un que s’havia subscrit a l’any 2006 i altre amb
l’Agència de Prevenció i Lluita contra el frau i la corrupció de la Comunitat
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Valenciana. És un conveni marc per a activitats de formació de personal,
investigació i visibilitat.
La vicerectora d’Innovació i Transferència informa de la modificació en el
text de la clàusula 7 del conveni amb l’Institut Interuniversitari López
Piñero d’Estudis Històrics i Socials sobre Ciència, Tecnologia, Medicina i
Mediambient, autoritzat en el Consell de Govern de 23 de juliol que feia
referència a la comissió de seguiment.
Tots ells fan referència a la documentació que hi ha en l’Aula Virtual de la
Universitat de València.
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.
Per assentiment dels membres del consell, es prenen els acords següents:

ACGUV 202/2019. “Aprovar, per a la seua subscripció, el
conveni marc de col·laboració entre la Fundació per al
Foment de la Investigació Biomèdica de la Comunitat
Valenciana (FISABIO) i la Universitat de València. Estudi
General, el text del qual s’adjunta com a annex.” Annex
VI.
ACGUV 203/2019. “Aprovar, per a la seua subscripció, el
conveni de col·laboració entre la Universidad Cooperativa
de Colómbia i la Universitat de València. Estudi General,
el text del qual s’adjunta com a annex.” Annex VII.
ACGUV 204/2019. “Aprovar, per a la seua subscripció, el
conveni de col·laboració entre la Escuela Superior
Politécnica de Chimborazo (Ecuador) i la Universitat de
València. Estudi General, el text del qual s’adjunta com a
annex.” Annex VIII.
ACGUV 205/2019. “Aprovar, per a la seua subscripció, el
conveni de col·laboració entre la Generalitat Valenciana, a
través de la Conselleria de Participació, Transparència,
Cooperació i Qualitat Democràtica i la Universitat de
València. Estudi General, per a cofinançar la Càtedra de
Cooperació i Desenvolupament Sostenible, durant
l’exercici 2019, el text del qual s’adjunta com a annex.”
Annex IX.
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ACGUV 206/2019. “Aprovar, per a la seua subscripció,
l’acord específic de col·laboració entre la Fundació
Universitat-Empresa (ADEIT) i la Universitat de
València. Estudi General, per a la posada en marxa del
programa d’Innovació i Motivació Empresarial (PIME3)
de la Universitat de València i de la Càtedra de Cultura
Empresarial, el text del qual s’adjunta com a annex.”
Annex X.
ACGUV 207/2019. “Aprovar, per a la seua subscripció, el
conveni de col·laboració entre la Coordinadora
Valenciana d’ONGD i la Universitat de València, amb
motiu del Concert de Benvinguda, 2019, el text del qual
s’adjunta com a annex.” Annex XI.
ACGUV 208/2019. “Aprovar la subscripció, del conveni
de col·laboració entre l’ Agencia Estatal de Administración
Tributaria i la Universitat de València. Estudi General, en
matèria de subministrament d’informació amb finalitats
no tributàries, el text del qual s’adjunta com a annex.”
Annex XII.
ACGUV 209/2019. “Aprovar, per a la seua la subscripció,
el conveni marc de col·laboració entre l’ Agencia de
Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la
Comunitat Valenciana i la Universitat de València. Estudi
General, el text del qual s’adjunta com a annex.” Annex
XIII.
Punt 14.
llicència.

Autorització, si escau, per a la signatura de contractes de

La vicerectora d’Innovació i Transferència presenta l’assumpte i fa
referència a la documentació que hi ha en l’Aula Virtual de la Universitat de
València. Es tracta de dos contractes de llicències de patents, un dels
quals és un contracte amb l’empresa ESAM, per a mobilitat de persones i
vehicles i altre, amb les empreses AUM Lifetech, Inc i Arthex Biotech, S.L.
que abonaran a la Universitat regalies en funció del termini de venda
establida o preu mínim.
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.
Per assentiment dels membres del consell, es prenen els acords següents:
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ACGUV 210/2019.
“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 ús de la patent,
esmentada en el punt anterior, i la signatura del contracte
entre les empreses AUM Lifetech, INC, Arthex Biotech,
S.L. i la Universitat de València, el text del qual s’adjunta
com a annex.” Annex XIV.
ACGUV 211/2019.
“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 tecnologia “Método y sistema para
monitorizar la mobilidad de vehículos y personas y
progorama de ordenador que implementa el método ”, 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 sobre la tecnologia,
esmentada en el punt anterior, i la signatura del contracte
entre l’empresa ESAM TECNOLOGIA, S.L. i la
Universitat de València, el text del qual s’adjunta com a
annex.” Annex XV.
Punt 15. Autorització, si escau, per a la signatura del conveni de suport
institucional a l’empresa ARTHEX, S.L. com a empresa spin-off derivada de
la investigació de la UV.
La vicerectora d’Innovació i Transferència presenta l’assumpte i fa
referència a la documentació que hi ha en l’Aula Virtual de la Universitat de
València. Afegeix que l’objectiu de l’empresa és el desenvolupament clínic i
la comercialització de les teràpies que es deriven. És promoguda per
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investigadors formats en la Universitat de València. L’informe de la
Comissió d’Investigació és favorable.
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.
Per assentiment dels membres del consell, es pren l’acord següent:

ACGUV 212/2019. “Aprovar la subscripció del conveni de
suport institucional i reconeixement a l’empresa
ARTHEX BIOTECH, S.L. com a empresa spin-off
derivada de la investigació de la Universitat de València,
el text del qual s’adjunta com a annex.” Annex XVI.
Punt 16. Aprovació, si escau, de proposta de destinació de romanent de
tresoreria de caràcter genèric en l’exercici 2019.
El gerent presenta l’assumpte i fa referència a la documentació que hi ha
en l’Aula Virtual de la Universitat de València. Indica que el romanent és un
recurs propi de la UV. En aquest cas, per un valor de 6.384.845,90 euros
per a la rehabilitació del Col·legi Major Lluis Vives, l’aprovació del qual
correspon al Consell Social, a proposta del 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 39
vots a favor, cap en contra i 1 abstenció, es pren l’acord següent:

ACGUV 213/2019. “Aprovar l’elevació al Consell Social
de la proposta de destinar el romanent de tresoreria de
caràcter genèric de l’exercici 2018, per un import de
6.384.845,90 euros, a l’increment de la dotació
d’inversions del pressupost de l’exercici 2019, per a dur a
terme les obres de rehabilitació de l’edifici del Col·legi
Major Lluis Vives, d’acord amb l’expedient que s’adjunta
com a annex.” Annex XVII.
Punt 17. Torn obert de paraules.
El degà de la Facultat d’Infermeria i Podologia manifesta la seua
preocupació pel retard en la signatura del conveni amb el Ministeri de
l’Interior per a fer pràctiques en institucions penitenciàries, policia, .... i,
que per tant, no es poden fer. Demana una solució perquè aquesta situació
perjudica als estudiants.
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L’estudianta de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació, Berta
Serra, llegeix un escrit, que s’adjunta com a annex XVIII a aquesta acta,
de protesta per la signatura del conveni marc amb Ariel University d’Israel.
L’estudiant de la Facultat de Magisteri, Álvaro Izquierdo, pregunta si la
plaça corresponent a l’estudiant en la Junta Electoral està vacant i quina
és la causa.
El professor Sergio Maruenda manifesta el seu agraïment al Servei
d’Estudiants i al Vicerectorat d’Estudis i Política Lingüística per les
reunions durant mesos i ho fa extensiu a la Facultat de Dret, de Ciències
Matemàtiques i de Ciències Biològiques, per la seua voluntat i compromís
per arribar a acords i als companys de la Comissió d’Estudis. Finalment, a
la Institució en general.
El vicerector d’Internacionalització i Cooperació respon a l’estudianta Berta
Serra que la política de la Universitat de València és no mesclar la política
amb el món acadèmic. Hi ha polítiques d’altres països amb les que no està
d’acord, però, malgrat això, tenim convenis amb ells. Aquest cas concret
s’estudiarà i li demana que li lliure l’escrit que ha llegit.
La vicerectora d’Ocupació i Programes Formatius respon al degà que hi ha
un decret sobre les pràctiques externes. Es va fer una modificació al
conveni amb el Ministeri per incloure el pagament de la seguretat social
que s’especificarà en una addenda, seguint les directrius de la CRUE, però
el Ministeri ha decidit no signar. És conscient que hi ha 20 places en
aquesta situació, però s’estan fent els tràmits necessaris i afegeix que això
està passant en totes les universitats espanyoles. Tant la rectora com la
secretària general estan fent gestions a màximes instàncies.
La secretària general informa que ha parlat amb la Secretaria d’Estat qui li
ha comunicat que estan revisant tots els convenis i no s’ha signat cap.
Estem a l’espera. Pel que fa a la Junta Electoral, les places de l’estudiantat
han quedat vacant en les eleccions de Claustre.
La rectora afegeix que continuarà insistint per escrit, perquè quede
constància. Pel que fa al conveni amb Ariel University, es revisarà. Afegeix
que va parlar amb el delegat israelià i li plantejà la seua preocupació per les
dones israelianes a la Universitat. Es va proposar coordinar una línia de
col·laboració i té una reunió la propera setmana amb la Conselleria de
Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació.
Respecte del tema de les eleccions d’estudiants en Claustre, s’alegra que
haja eixit aquest assumpte, ja que cal cobrir les vacants d’estudiants en la
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Junta Electoral i també la Mesa de Claustre. Anima a la participació per a
arribar als acords més amples possible.
I com que no hi ha més assumptes que tractar, es clou la sessió a les
11,25 hores, de la qual cosa com a secretària general, estenc aquesta
acta.
Vist i plau
La rectora,

María Vicenta Mestre Escrivá
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