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CONSELL DE GOVERN 
 
A la ciutat de València, el dia 28 de març de 2013, a les 9’25 hores, a la 
Sala de Juntes del Rectorat, sota la presidència del rector, Esteban Morcillo 
Sánchez, 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) 
 
Rector: Esteban J. Morcillo 
Sánchez. 
 
Vicerectora d’Ord. Acadèmica i 
Professorat: Maria Vicenta Mestre 
Escrivá 
 
Vicerectora d’Estudis i Política 
Lingüística: Isabel Vázquez 
Navarro 
 
Vicerectora de Comunicació i 
Relacions Institucionals: Silvia 
Barona Vilar.  
 
Vicerectora de Relacions 
Internacionals i Cooperació: Olga 
Gil Medrano 
 
Vicerectora de Sostenibilitat, 
Campus i Planificació: Clara 
Martínez Fuentes. 
 
Vicerectora  de Postgrau: Rosa 
Marín Sáez.  
 
Vicerector d’Economia: Máximo 
Ferrando Bolado 
 
Vicerector d’Investigació i Política 
Científica: Pedro M. Carrasco Sorlí. 
 
Vicerector de Participació i 
Projecció Territorial: Jorge 
Hermosilla Pla 

 
Vicerector de Cultura i Igualtat: 
Antonio Ariño Villarroya 
 
Delegat del rector per a 
Estudiants: Daniel González 
Serisola. 
 
Gerent: Joan Oltra Vidal 
 
Secretària General: Maria José 
Añón Roig. 
 
Degà Fac.  Filosofia i C. Educació: 
Jesús Alcolea Banegas 
 
Degà Fac. Filologia, Traducció i 
Comunicació: Carlos Padilla 
Carmona. 
 
Degana Fac. Psicologia: Alicia 
Otilia Salvador Fernández-Montejo 
 
Degà Fac. Magisteri: Manuel 
Monfort Pañego 
 
Vicedegà Fac. Fisioteràpia: 
Francisco J. Pérez Moltó 
 
 
Degana Fac. Física: Soledad 
Gandia Franco 
 
Degà Fac. Ciències Matemàtiques: 
Rafael Crespo Garcia 
 
Degà Fac. Ciències Biològiques: 
Javier Lluch Tarazona 
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Degana Fac. Dret. Elena Olmos 
Ortega 
 
Secretària Fac.  Economia: Rosa 
Yagüe Perales 
 
Vicedegana Fac. Ciències Socials: 
Mª Eugenia González Sanjuán 
 
Representant departaments: Oto 
Luque Agues 
 
Representant departaments: José 
Beltrán Llavador 
 
Representant departaments: José 
Rafael Magdalena Benedicto 
 
Representant Instituts 
universitaris: Marcos Fernández 
Marín. 
 
PDI Fac. Medicina i Odontologia: 
José Manuel Almerich Silla 
 
PDI Fac. C. Socials: Elena García 
Testal 
 
PDI Fac.Farmàcia: Luis Torres 
Asensi 
 
PDI Fac. Química: Maria Teresa 
Picher Uribes. 
 
PDI Fac. Economia: Vicenta 
Dolores Forés Conchell 
 
PDI ETSE: Javier Martínez Plume 
 
PDI Fac. Geografia e Historia: 
Elena Grau Almero 
 
PDI Fac. Economia: Dulce 
Contreras Bayarri 

 
PDI Fac. Ciències Socials: 
Magdalena López Precioso 
 
PDI Fac. Dret: José Landete Casas 
 
Estudiant Fac. Ciències 
Matemàtiques: Gerard Martínez 
Poquet 
 
Estudiant Fac. Economia: Rubén 
Ramírez Serrano 
 
Estudiant Fac. Geografia i Història: 
Laura Peris Bolta 
 
Estudiant Fac. Geografia i Història:  
Guillem Chismol Muñoz-Caravaca 
 
PAS Fac. Infermeria i Podologia: 
Miquel Coll Huerta 
 
PAS CADE: Gonzalo Montiel Roig 
 
PAS Servei Tècnic i de 
Manteniment: Rosa Maria 
Mochales San Vicente 
 
Representant Consell Social: 
Alfonso Maldonado Rubio 
 
Representant Consell Social: 
Lourdes Soriano Cabanes 
 
(sense vot): 
 
Degana Fac. Geografia i Història: 
Ester Alba Pagán 
 
Degà Fac. Medicina i Odontologia:  
Federico V. Pallardó Calatayud 
 
Degà Fac. Ciències de l’Activitat 
Física i Esport: Vicente Añó Sanz 
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Degà Fac. Infermeria I Podologia: 
Julio Jorge Fernández Garrido 
 
Degana Fac. Química: Pilar 
Campins Falcó 
 
Degana Fac. Farmàcia:Teresa 
Barber Sanchis 
 
Director ETS Enginyeria: Vicente 
Cerverón Lleó 
 
President Junta PDI: Amat 
Sánchez Velasco  
 

Absències justificades: 
 
PDI Fac. Filosofia i C. Educació: 
María Jesús Martínez Usarralde 
 
PDI Fac. Dret: Jesús Estruch 
Estruch 
 
Estudiant Fac. Filologia, Traducció 
i Comunicació: Alberto Gradolí 
Vivas 
 
PAS Fac. Filosofia i C. Educació: 
M.Luisa Manzano Hernández 
 

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

 
Punt 1. Aprovació, si escau, de l’acta del Consell de Govern de 26 de 
febrer de 2012. 
 
El rector presenta l’assumpte i fa referència a la documentació que hi ha 
en el web de la Secretaria General.  
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
El degà de la Facultat d’Infermeria i Podologia i el president de la Junta de 
PDI presenten modificacions que són acceptades.  
 
Per assentiment dels membres del Consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 33/2013. “Aprovar l’acta del Consell de Govern 
de 26 de febrer de 2013, amb les modificacions següents: 
 
. A la pàg. 9 l’acord 20/2013 acaba així:  …”en tant la 
Generalitat Valenciana no el reconega”. 
 
. A la pàg. 15 substituir el darrer paràgraf pel següent:  
“El degà de la Facultat d’Infermeria i Podologia agraeix 
la iniciativa per la signatura del conveni que regula la 
docència dels estudiants de medicina als Hospitals públics 
i en nom de la Facultat d’Infermeria i Podologia dóna la 
benvinguda als mateixos a les instal·lacions del Consorci 
Hospital General. Considera que la seua presència 
ajudarà a que els estudiants d’infermeria no estiguen tan 
a soles com ho venen estant des de 2005 en eixe context i 
espera que facilite l’obtenció de recursos docents que 
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encara falten a les instal·lacions del Consorci, com ara un 
servei de reprografia, biblioteca, aules de pràctiques o 
accés al bar sense necessitat de consumir. Igualment, 
planteja la seua inquietud per l’aparent mancança 
d’espais docents per al curs 2013/14 i que podria dificultar 
la ubicació del quart curs d’Infermeria de l’any vinent”. 

 
Punt 2. Informe del rector. 
 
El rector comunica el condol dels membres del Consell pel traspàs dels 
membres de la comunitat universitària següents:  
 
. El professor Juan José Server Carrió, del Departament de Química 
Inorgànica, adscrit a la Facultat de Farmàcia (secretari de la Facultat 
durant el període 1995/1999 i vicedegà durant 1999/2005). 
. L’alumne del màster en Traducció creativa i humanística Pablo Mateo 
Cristobal Borillo, de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació.  
. El membre del Patronat d’Activitats Musicals (PAM), José Maria Cervera 
Collado. 
 
A continuació transmet les felicitacions següents: 
 
. El catedràtic Dr. José Miguel Embid Irujo, del Departament de Dret 
Mercantil “Manuel Broseta Pont” ha sigut nomenat membre de la 
Comissione nazionale per a l’acreditació de professors de Dret Privat a 
Itàlia. 
. El professor Dr. Eduardo Ros Ibarra del Departament d’Astronomia i 
Astrofísica és el nou director de l’Observatori Astrònomic. Substitueix en 
el càrrec el prof. Vicent Martínez García, que hi ha estat els tretze darrers 
anys. 
. El professor Dr. Agustín Domingo Moratalla és el nou director de la seu de 
la UIM a València, que substitueix a Mª Antonia García Benau. 
. La Universitat de València ha rebut el Premi Nacional de Prevenció Prever 
2012 en la categoria d’Empreses i Institucions distintiu de l’excel·lència 
en matèria de seguretat i salut laboral.  
. La catedràtica Dra. Maria Conca Martínez, ha sigut guardonada en la XIX  
edició dels Premis Joan Valls i Jordà, per l’üs i promoció del català. 
. La catedràtica Dra. Guillermina Font Pérez, de Toxicologia del 
Departament de Medicina Preventiva i Salut Pública, Ciències de 
l’Alimentació, Toxicologia i Medicina Legal, de la Universitat de València, ha 
estat elegida membre del Comité científic de l’Agència Espanyola de 
Seguretat Alimentària i Nutrició. 
. El professor emèrit Dr. Rafael Carmenta Rodríguez, del Departament de 
Medicina, ha sigut investit amb el títol de Dr. Honoris Causa per la 
Universitat de Múrcia. 
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. El professor Dr. Andrés Moya Simarro, ha rebut el Premi d’Investigació 
2013 en la categoria d’Investigació Preclínica atorgat per la Fundació Lilly. 
 
Indica que el 4 de març es va reunir l’Assemblea General de la CRUE, la 
Comissió de Ciències de la Salut i el Consell d’Universitats. 
 
En la CRUE es van tractar temes de treball i un comunicat al voltant de 
l’informe de grup d’experts. S’hi ha creat una comissió mixta i es va 
comunicar el malestar que hi havia sobre les possibilitats que es poden 
obrir desprès de fer públic l’informe dels experts. En el proper Consell de 
Govern i fins i tot en el Claustre tindrem ocasió de prendre posicions sobre 
aquest assumpte. Desprès de les vacances es crearà un lloc web on es 
penjaran tots els comentaris, informes i documents de comissions, centres 
i departaments i fins i tot individuals, per treballar en un posicionament 
que es farà explícit en un proper Consell de Govern. 
 
Comunica que el doble grau Farmàcia i Nutrició de la Universitat ha estat 
guardonat per la qualitat i atenció farmacèutica, per la revista 
especialitzada Correo Farmacèutico com a una de les millors iniciatives de 
la farmàcia de l’any, en l’apartat de formació. 
 
Un estudi de l’OPAL ha estat seleccionat com un dels deu millors treballs 
que es presentaran en el setzè Congrès Europeu de Psicologia del Treball i 
de les Organitzaciones (EAWOP Congress 2013, Münster, Alemanya-maig 
2013). 
 
La periodista Rosa Solbes i l’activista cultural Albert Sánchez Pantoja han 
estat els guardonats amb l’edició catorzena dels Premis Vicent Ventura (la 
comissió organitzadora i jurat del premi han estan formats per la 
Universitat de València, la UJI, CCOO, STEPV, UGT, Unió de Llauradors i 
Ramaders, Unió de Periodistes Valencians i per persones que van mantenir 
una estreta relació amb Vicent Ventura). 
 
Uns investigadors de l’Institut Cavanilles han creat la primera pila 
termoelèctrica microbiana. El treball ha estat publicat en la revista 
PLOSONE, que forma part de la recerca bionergètica que fa en aquest 
Institut pel grup de Biotecnologia i Biologia Sintètica, dirigit pel Dr. Manuel 
Porcar Miralles.  
 
La Universitat ha manifestat la seua adhesió a la candidatura del professor 
Dr. Agustín Escardino Benlloch al premi Príncipe de Asturias d’investigació 
científica i tècnica i a la candidatura del professor Dr. Daniel Ramón Vidal, 
al premi Rey Jaime I, modalitat Emprendedor 2013. 
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El 6 de març es van lliurar els premis Manuel Castillo d’investigació i 
periodisme sobre la pau i la cooperació al desenvolupament humà, en la 
quarta edició, a l’Aula Magna del Centre Cultural La Nau. 
 
El 7 de març la Universitat de València va investir com a doctor honoris 
causa, el catedràtic Santiago Muñoz Machado de Dret Constitucional de la 
Universitat Complutense de Madrid. 
 
El 8 de març la Universitat de València va fer pública una declaració durant 
l’acte institucional del Dia de la Dona, en el qual va afirmar que l’aportació 
de les dones és substancial per a trobar les eixides a la crisi econòmica i 
social. 
 
El 12 de març es va lliurar a Ontinyent el desè premi Juan José Renau 
Piqueras. Enguany ha estat premiat l’estudi presentat per les professores 
Isabel Estrada (Universitat de Groninga), Natalia Martín i Pilar Pérez 
(Universitat de Valladolid) sobre una aliança estratègica multisocial en  
l’àmbit empresarial. 
 
La Universitat de València i la Fundació Bancaixa han obert la convocatòria 
de la primera edició dels premis Càtedra Bancaixa Joves Emprenedors-
Universitat de València curs 2012/2013. Aquest programa té l’objectiu de 
fomentar l’esperit i la cultura empresarial entre els estudiants d’aquesta 
Universitat. La convocatòria premiarà els millors treballs de final de carrera 
relacionats amb la creació d’empreses. 
 
La Universitat de València ha obert el termini de la primera fase 
d’inscripció en els cent vuit màsters oficials, que començarà el 26 de març 
i acabarà el 27 de juny. 
 
Finalment, indica que el curs 2013/2014, la Universitat oferirà un total de 
4.800 places de nou ingrès, que es repartiran en màsters de totes les 
branques del coneixement: catorze en Art i Humanitats, quinze en Ciències 
Bàsiques, vint-i-una en Ciències de la Salut, cinquanta en Ciències Socials i 
Jurídiques, i vuit en Enginyeria i Arquitectura. 
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
El degà de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació proposa la fixar 
un calendari per tractar l’informe dels experts. 
 
El rector indica que el 9 d’abril estarà al seu abast un microsite en la web. 
Es preveu que el Consell de Govern siga prop del 30 d’abril. Anuncia que 
formarà un petit grup de treball per sintetitzar la informació i fer una 
proposta. Fins al Claustre hi haurà temps perquè les diferents juntes de 
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centres es reunisquen i estudien l’informe, i potser, que el document de 
posicionament del Consell de Govern siga modificat en el Claustre del 23 
de maig. S’ha convocat Claustre Obert per al 15 d’abril, al qual ha estat 
invitat, entre altres persones, el rector de la Universitat Rovira Virgili. A 
més, avui s’obre el web Nau 21, on es penjaran l’informe dels experts i 
altres informes d’entitats públiques i privades, nacionals i estrangeres. 
 
La vicedegana de la Facultat d’Economia pregunta quin serà el 
procediment per posar documents en el web. 
 
El rector contesta que tot estarà explicat en el web, però que la previsió 
és que els documents els hi pose el rectorat. 
 
Punt 3. Elecció, si escau, de membres de la Comissió Econòmica.  
 
El vicerector d’Economia presenta l’assumpte i proposa l’estudiant Laura 
Peris Bolta i la reelecció dels mateixos representants del Consell Social i de 
PAS que ja hi són.  
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Se sotmet a votació secreta la proposta dels representants que 
s’elegeixen entre ells amb els resultats següents: 
 
. Consell Social: Alfonso Maldonado: 2 vots a favor. 
. PAS: Mª Luisa Manzano: 2 vots a favor. 
. Estudiant: Laura Peris: 3 vots a favor. 
 
Per tant, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 34/2013. “Elegir els següents membres del 
Consell de Govern per formar part de la Comissió 
Econòmica: 
. Alfonso Maldonado Rubio. Consell Social. 
. Maria Luisa Manzano Hernández. PAS 
. Laura Peris Bolta. Estudiant”. 

 
Punt 4. Elecció, si escau, d’estudiant per a la Comissió del 0’7%. 
 
El delegat d’Estudiants presenta l’assumpte i proposa l’estudiant de la 
Facultat de Medicina i Odontologia, Elvira Parafita Losada, que a més, és 
presidenta de l’ADR i membre d’una ONG. 
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
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Se sotmet a votació secreta la proposta, amb el resultat següent: 37 vots 
a favor, cap en contra i 7 en blanc.  
 

Per tant, es pren l’acord següent:  
 
ACGUV 35/2013. “Elegir l’estudianta Elvira Parafita 
Losada per formar part de la Comissió de solidaritat amb 
el tercer món. Una Nau de Solidaritat. (Comissió O’7%).” 

 
Punt 5. Aprovació, si escau, del nomenament de professora honorària.  
 
La vicerectora d’Ordenació Acadèmica i Professorat presenta l’assumpte i 
fa referència a la documentació que hi ha en el web de la Secretaria 
General.  
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
Magdalena López Precioso, la vicedegana de la Facultat de Ciències i el 
degà de la Facultat d’Infermeria i Podologia Socials donen suport a la 
proposta de nomenament de Teresa Yeves Bou. 
 
Se sotmet a votació secreta la proposta, amb el resultat següent: 36 vots 
a favor, 1 en contra i 7 en blanc. 
 
Per tant, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 36/2013. “Nomenar la doctora Teresa Yeves Bou, 
com a professora honorària de la Universitat de València, 
a proposta del Departament de Treball Social i Serveis 
Socials.” 

 
Punt 6. Aprovació, si escau, de nomenament d’un membre de la Comissió 
de Recursos sobre places de professorat contractat. 
 
La vicerectora d’Ordenació Acadèmica i Professorat presenta l’assumpte i 
fa referència a la documentació que hi ha en el web. Proposa al professor 
Francisco Dalmases Moncayo, de la Facultat de Medicina i Odontologia, que 
substitueix al professor Francisco José Pérez Moltó, al que agraeix la seua 
tasca. 
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Se sotmet a votació secreta la proposta, que obté el resultat següent: 38 
vots a favor, cap en contra i 6 vots en blanc.  
 
Per tant, es pren l’acord següent: 
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ACGUV 37/2013. “Nomenar al professor Francisco 
Dalmases Moncayo, per formar part de la Comissió de 
Recursos sobre places de professorat contractat.” 

 
Punt 7  Informe sobre la participació de la Universitat de València en el 
programa DOCENTIA. Proposta d’avaluació de l’activitat docent. 
 
La vicerectora d’Ordenació Acadèmica i Professorat indica que aquest 
assumpte ja es va informar en el darrer Consell de Govern i s’ha tractat en 
Mesa Negociadora. Fa un resum del que s’hi va tractar i de l’acord que s’hi 
va prendre. S’hi va exposar el treball consensuat que havia fet el grup de 
treball, que responia a la petició de l’ANECA. El professor Rosendo Bou hi 
va fer una presentació, justificant el document elaborat.  
 
Els arguments esgrimits en Mesa Negociadora van centrar-se en les 
qüestions següents: que el document suposava una càrrega burocràtica 
per al professorat; que la puntuació dels estudiants hi estava 
sobrevalorada, ja que no tenien informació suficient per a intervenir en 
l’avaluació del professorat; que la bústia de queixes, felicitacions i 
suggeriments hauria de desaparéixer, ja que sols s’empra per a queixes; 
pel que feia al nombre d’estudiants no es tenia en compte el model de 
grup de cada titulació; que les enquestes no eren un bon model per a 
l’avaluació i que els encàrrecs docents que el professorat rebia no 
s’haurien de tenir en compte, ja que no tot el personal pot accedir-hi de la 
mateixa manera. Sobre el rendiment acadèmic dels estudiants, l’indicador 
era problemàtic; respecte de l’autoinforme del professorat no s’haurien 
d’incloure les reflexions personals en l’avaluació docent. S’hi va rebutjar la 
nomenclatura de l’ANECA i es va donar suport a l’escrit dels departament 
de Filosofia i Ciències de l’Educació que demanava la retirada del document 
i plantejava que no hi havia temps suficient per debatre sobre l’informe.  
 
Diu que a la reunió de Mesa Negociadora va entrar un grup de professores 
per donar suport als companys, representants sindicals que s’oposaven al 
document. 
 
Davant els arguments plantejats, Rosendo Bou i la vicerectora d’Ordenació 
Acadèmica i Professorat van contestar que molts d’ells eren qüestions que 
ANECA exigeix, no criteris nostres i que els estudiants tenen dret a 
participar en els procesos d’avaluació. Per tant, no podem perdre de vista 
les referències de l’Estatut, la LOMLOU o de l’Estatut dels Estudiants en 
aquest sentit, juntament amb els criteris de l’ANECA. 
 
Pel que fa a la grandària dels grups i els ajusts als models, ja s’havia 
modificat en la Comissió de Professorat. Se’ls va insistir que és un 
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document en positiu, que es tracta de reconéixer tot el treball que fa el 
professorat i que per això inclou la coordinacio, la participació, la docència, 
etc. L’autoinforme és una exigència de l’ANECA i la bústia és compliment 
d’una normativa.  
 
Pel que fa a la burocràcia, s’hi va dir que, per tal d’ajudar a posar en marxa 
el document, hi haurà una plataforma informàtica per donar agilitat i 
facilitar la tasca al professorat. 
 
Pel que fa a la qüestió que no hi ha hagut temps suficient per debatre’l, 
indica que és un document obert des del 2007, i que el 2012 es va crear 
el grup de treball per tal d’aportar-hi documents, informes i propostes. 
 
També s’hi va recordar que quan s’aprove el document, començarà un 
període experimental. 
 
Des de Mesa Negociadora es va proposar retirar el document, deixar un 
període perquè les seccions sindicals facen propostes i que a mitjan abril 
es traslladen per tractar-les en una altra reunió de Mesa Negociadora. S’hi 
va demanar que per fer les propostes, tingueren en compte els criteris de 
l’ANECA, ja que poden tenir conseqüències per a la docència i per al 
professorat. 
 
La vicerectora d’Ordenació Acadèmica i Professorat indica que assumirà 
totes les propostes que es presenten dins del marc de l’ANECA, per tal de 
millorar el document i no aturar el procès, ja que és important per a les 
persones i per a la institució. Si no poden incorporar-s’hi, es donarà la 
justificació corresponent. 
 
S’obre un torn d’intervencions. 
 
El president de la Junta de PDI opina que el plantejament del tema és més 
senzill i fa una reflexió: La Universitat és un espai de negociació col·lectiva 
amb un ordre lògic per a fer les coses i el Consell de Govern no és un espai 
de negociació. Des del punt de vista sindical, el primer moment de 
negociació ha estat el 12 de març de 2013 i el que s’ha demanat és que el 
procès no es tanque. 
 
En segon lloc, indica que la vicerectora ha fet un resum parcial dels 
arguments de Mesa Negociadora ja que s’hi van tractar altres temes com 
ara, la configuració anual de la docència. Nega que la raó fonamental del 
desacord siguen els estudiants. El que es qüestiona són les formes 
concretes de l’aplicació. El conflicte no és en absolut, el de  la participació 
dels estudiants en l’avaluació de la docència. L’enquesta sobre l’avaluació 
de la docència va ser una experiència pilot, la valoració de la qual encara 
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no sabem. Per tant, el que volen són garanties, perquè els efectes de les 
experiències pilot s’estenen a altres aspectes de la Universitat, com els 
sexennis, per exemple. 
 
Finalment, indica que el compromís és continuar negociant. 
 
El degà de la Facultat de Ciències Matemàtiques indica que sembla que no 
volem que el document arribe a l’ANECA i si no el tenim, hi haurà 
problemes de professorat i de titulacions. 
 
El degà de Filologia, Traducció i Comunicació indica que el mecanisme de 
treball és clar i a més, dóna estabilitat a la institució, però observa que, de 
vegades, hi ha discrepàncies entre la Comissió de Professorat i la Mesa 
Negociadora i tem que continue havent-n’hi. Demana a la Mesa 
Negociadora diligència i màxima flexibilitat en aquest assumpte i d’altres 
de posteriors, ja que cal negociar i arribar a acords.  
 
La degana de la Facultat de Farmàcia s’adhereix a la intervenció anterior. 
Indica que el document ha estat molt treballat i elaborat i dóna suport a 
l’opinió de la vicerectora respecte de l’agilitat. 
 
Gerard Martínez planteja els seus dubtes sobre la participació estudiantil. 
Pregunta si és una negociació bilateral o unilateral i si hi poden fer 
propostes. Els estudiants voldrien ser part activa de la negociació.  
 
El director de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria subscriu les paraules 
del degà de la Facultat de Ciències Matemàtiques i demana participació 
però amb agilitat. 
 
Dolores Forés es fa ressó del grup de treball i li estranyen algunes 
reflexions del president de la Junta de PDI. S’intenta afavorir al 
professorat. Opina que no és el moment de rebutjar el document 
globalment, ja que falta molt per a la seua aprovació final, al 2018 ó 
2019. Pel que fa a la participació dels estudiants en l’avaluació de la 
docència, sols hi ha l’enquesta i la seua participació és important en la 
mesura que correspon. No está a favor de rebutjar globalment el 
document, perquè no seria ni just ni favorable per a la Universitat.  
 
Dulce Contreras opina que el document s’ha millorat molt i agraeix el 
treball que s’ha fet. Hem d’acceptar-lo perquè és un requísit per a 
l’acreditació, però no entèn què pretenen les autoritats. Per un costat ens 
demanen investigació i excel·lència i per altre els requeriments de l’ANECA 
que són necessaris.  
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Luis Torres indica que sempre hi ha hagut molta controversia, però cal 
tenir en compte l’avaluació del professorat i dels graus. Som la única 
universitat que no té el document Docentia. És veritat que hi ha molts 
punts que poder ferir sensibilitats i per això s’hi ha anat als mínims. 
Demana que s’aprove al més aviat possible.  
 
El president de la Junta de PDI puntualitza que no s’ha d’entrar en la 
polèmica dels greuges als treballs d’uns o d’altres i que la negociació no 
s’ha de veure com un entrebanc. 
 
La vicerectora d’Ordenació Acadèmica i Professorat coincideix amb el 
president de la Junta de PDI a considerar que aquest no és un punt de 
discussió en el Consell de Govern, sinó un punt d’informe i per tant, 
informa que s’ha acordat fer propostes que es poden integrar en el 
document DOCENTIA al més aviat possible. 
 
El rector agraeix les intervencions i el treball de totes les persones que han 
millorat el document. Opina que seria un error confondre discrepàncies i 
voluntat de treball amb confrontació, ja que tots estem en el mateix 
vaixell. 
 
Punt 8. Aprovació, si escau, de l’Oferta de Curs Acadèmic dels estudis de 
Grau 2013/2014. 
 
La vicerectora d’Ordenació Acadèmica i Professorat presenta l’assumpte i 
fa referència a la documentació que hi ha en el web de la Secretaria 
General. Anuncia que l’oferta de Postgrau vindrà a un proper Consell de 
Govern. Hi afegeix que aquesta proposta és el resultat d’un procès de 
treball que començà pel desembre amb les reunions pre-OCA amb els 
centres. Quan arriben les propostes al Servei de PDI, es fa un informe i es 
reuneixen de nou amb els centres. Fa referència a aquestes reunions que 
han fet que el consens siga possible. Agraeix el treball dels centres i la 
bona disposició col·laboradora dels seus equips directius. Igualment, 
agraeix el treball del Servei de Recursos Humans de PDI i del Servei de 
Política Lingüística que ha marcat un punt d’inflexió en l’ajuda a la revisió i 
han fet uns informes realment bons. L’informe de la Comissió de 
Professorat es va aprovar per unanimitat i  també es va aprovar que en els 
plans a extingir, en el primer curs que s’oferten assignatures sense 
docència i amb un gran volum d’estudiants (titulacions superiors a cent, 
en quart curs o en titulacions que han extingit la llicenciatura i tinguen 
cinquè curs sense docència), es reconega un 25% dels crèdits al 
professorat que assumesca la docència. Això seria respecte a l’oferta 
sense docència.  
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Respecte a la docència en valencià, l’informe del Servei de Política 
Lingüística és molt clar. Ha rebut un escrit del departament de Filosofia 
que diu que no poden assumir la docència en valencià ofertada perquè no 
tenen recursos, però l’informe del Servei de Política Lingüística sobre la 
capacitat lingüística d’aquest departament indica que es poden assumir 
470 crèdits. 
 
Fa una relació dels centres que no tenen problemes perquè la seua oferta 
és coherent. Són els següents: Química, Filologia, Traducció i Comunicació, 
Medicina i Odontologia, Infermeria i Podologia, Dret, Fisioteràpia, Ciències 
Matemàtiques, Ciències Socials i ETSE. 
 
Respecte de la Facultat de Física, en la titulació d’Òptica, s’ha presentat la 
proposta d’oferta en línia d’un curs d’adaptació. Això implica un informe de 
viabilitat. Demana la seua aprovació pendent de l’informe de l’ANECA. 
 
Pel que fa a la Facultat de Geografia i Història no ha arribat encara l’escrit 
del departament amb el compromís de mantenir un tercer grup en Història. 
 
De la Facultat de Filosofia i Ciències de l’Educació ja ha arribat l’escrit del 
departament assumint un grup més amb els recursos de que disposen, ja 
que tenen superàvit. 
 
A la Facultat de Ciències Biològiques, en el grau de Biologia l’optativitat 
s’ajusta a l’oferta i la matrícula real. En el grau de Biotecnologia proposa 
ofertar, però si la matrícula no arriba als criteris de l’OCA, s’hauran de 
tancar. 
 
A la Facultat de Farmàcia, en la titulació de Nutrició hi ha hagut una 
confusió amb l’assignatura d’Higiene Alimentària, amb motiu que els 
alumnes comparteixen el grau de Nutrició Humana i Dietètica i el grau de 
Ciència i Tecnologia dels Aliments. El subgrup teòric en una de les dos 
titulacions queda sense càrrega. 
 
A la Facultat d’Economia, en la titulació d’Economia s’ha acordat ofertar 
tres itineraris en tercer curs, però el degà demana un quart. Indica que 
això no és aconsellable pel nombre d’estudiants matriculats. 
 
Respecte de la Facultat de Ciències de l’Activitat Física i Esports s’ajusta 
l’oferta d’optativitat a la matrícula dels estudiants i si la demanda és 
superior s’activaran les optatives necessàries per atendre-la. 
 
A Educació Social, en primer curs demanen un tercer grup pel nombre de 
matrícula. Proposa que si arriben a una matrícula de 192, s’obrirà el tercer 
grup. En tercer curs la proposta és mantenir dos grups teòrics i quatre 
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pràctics. Respecte de les optatives de quart curs, s’aprova ofertar un 
grup. 
 
En Pedagogia, en segon curs es demana un grup més. Es prepararà el grup 
i si cal, s’activarà però no s’oferta. 
 
En les optatives de quart curs, es mantindrà l’oferta de les optatives, però 
si no hi ha suficient matrícula, es tancarà el grup. 
 
Demana que s’informe als estudiants de la possibilitat de tancament de 
grups. 
 
Finalment demana que s’aprove l’OCA i es delegue la possibilitat de 
modificació que se’n derive del procès de matrícula.  
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
El degà de la Facultat de Filosofia i Ciències de l’Educació indica que quant 
a la docència en valencià es parla de sis assignatures, però una no és de 
Filosofia, suposa que hi ha alguna confusió. En Estètica no hi ha recursos 
perquè els que parlaven en valencià es jubilen.  
 
El degà de la Facultat de Ciències de l’Activitat Física i l’Esport indica que 
el grup fa falta. 
 
La vicedegana de la Facultat d’Economia indica que hi ha una petició 
d’última hora i pregunta si es pot atendre. 
 
Dulce Contreras intervé sobre els itineraris. Aclareix que els estudiants 
feren una enquesta per veure l’itinerari de preferència i un itinerari sols el 
van elegir quatre estudiants. 
 
La degana de la Facultat de Geografia i Història indica que en el mòdul 
9740 de lliure elecció posa “sense informació”. Aclareix que és una 
assignatura de la Càtedra Joan Monet que depèn de Relacions 
Internacionals i de la Unió Europea. 
 
El degà de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació felicita el 
Servei de Política Lingüística i la vicerectora d’Estudis i Política Lingüística 
per l’impuls de la docència en valencià que es reflecteix en l’OCA i agraeix 
al Servei de Recursos Humans de PDI la seua col·laboració i bona 
disposició en tot el procès. 
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La degana de la Facultat de Dret s’adhereix a les felicitacions i pregunta si 
es votarà l’informe de l’OCA amb l’infome de la docència en valencià. En la 
lliure elecció, formació a la carta, hi ha dos grups en lloc d’un. 
 
Guillem Chismol se suma a les felicitacions. Opina que s’ha avançat en la 
docència en valencià, però no suficientment. A més, demana que no es 
posen els treballs de fi de carrera com a docència en valencià. 
 
La vicerectora d’Estudis i Política Lingüística agraeix les felicitacions en 
nom del Servei de Política Lingüística. Contesta a la degana de la Facultat 
de Dret que es votarà l’informe de la Comissió més els informes 
d’Economia i Dret. Pel que fa a la intervenció de Guillem Chismol, diu que 
és cert que hi ha titulacions que no compleixen el 28% de la docència en 
valencià estrictament, però cal tenir en compte el darrer paràgraf de la 
pàgina 3 de la documentació i la taula 2. Demana que es valore l’esforç de 
les titulacions per complir els criteris d’OCA. 
 
Gerard Martínez indica que abans la vicerectora no li ha respost. 
 
La vicerectora d’Ordenació Acadèmica i Professorat indica que no li ha 
contestat perquè no era a la sala i que en la Comissió de Professorat hi ha 
representants de tots els centres que han d’informar als centres i 
departaments abans de tractar els temes. Agraeix les felicitacions al Servei 
de PDI i als equips directius dels centres i també las aportacions en aquest 
Consell de Govern. Pel que fa a la Facultat d’Economia, es mantenen els 
tres grups.  
 
Se sotmet a votació la proposta. La votació es fa a mà alçada i per 36 
vots a favor, 3 en contra i cap abstenció, es prenen els acords següents: 
 

ACGUV 38/2013. “Aprovar l’Oferta de Curs Acadèmic 
dels estudis de Grau 2013/2014, que s’adjunta com a 
annex. 
 
Delegar en la vicerectora d’Ordenació Acadèmica i 
Professorat l’aprovació de les modificacions escaients amb 
posterioritat a l’aprovació d’aquesta Oferta, en els termes 
previstos en la Disposició Final dels “Criteris per a la 
elaboració de l’oferta dels ensenyaments oficials de primer 
i segon cicle, grau i de màster, per al curs acadèmic 
2013/2014”. 
 
Pel que fa a la proposta d’OCA presentada per al Grau 
d’Òptica i Optometria, queda condicionada la seua 
aprovació a la verificació per part de l’ANECA de la 
proposta del curs d’adaptació al Grau en la modalitat “on 
line”. Annex I. 
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ACGUV 38bis/2013. “En el cas d’assignatures de plans a 
extingir que en el seu primer any sense docència compten 
amb un nombre elevat d'estudiants pendents de superar-
les, es reconeixerà en el Pla d’ordenació docent del 
professorat responsable d'atendre els estudiants, un 25% 
de les hores que corresponguen a  l'assignatura.  
Aquest reconeixement es farà, d'acord amb la grandària 
de grup aprovat per a les llicenciatures en el document 
“Criteris per a l’elaboració de l’oferta dels ensenyaments 
oficials de primer i segon cicle, grau i de màster per al 
curs acadèmic 2013/2014”, que és de 80 estudiants en el 
cas de les optatives i de 100 estudiants en el cas de troncals 
i obligatòries, permetent un marge de tolerància de 10 
estudiants en cada cas.” 

 
Punt 9. Aplicació dels criteris de promoció del professorat per al curs 
2013/2014. Promocions a les figures d’ajudant doctor i als cossos 
docents de professorat titular d’universitat i catedràtic d’universitat.  
 
La vicerectora d’Ordenació Acadèmica i Professorat presenta l’assumpte i 
fa referència a la documentació que hi ha en el web de la Secretaria 
General. La Comissió de Professorat va informar favorablement la proposta 
per 22 vots a favor, cap en contra i 1 abstenció.  
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
Dulce Contreras recorda que va demanar la promoció de les set places a 
TU i afegeix que en la Facultat d’Economia hi ha persones que se senten 
indefenses en aquesta situació perquè estan perjudicades, sobretot per la 
proposta de promoció a CU. Vol deixar constància de la situació. 
 
La degana de la Facultat de Geografia i Història indica que els més afectats 
de la Facultat són els professors d’Història de l’Art i de Geografia i 
Història, ja que tots tenen una antiguitat de 4, 5 ó 6 anys com a 
contractats doctors. A més tenen entre dos i tres quinquennis i alguns 
compten amb un o dos sexennis d’investigació. L’aplicació d’aquests 
criteris els perjudica clarament. Opina que hauriem de repensar millor els 
criteris perquè es tracta de persones que es promocionen a la funció 
pública i de la seua estabilitat i hauriem de ser cautelosos. 
 
El president de la Junta de la Junta de PDI indica que aquesta situació era 
previsible fa mesos. Entèn la frustració de les persones, però les regles del 
joc no les hem canviat nosaltres. Hauriem de començar a treballar en les 
coses que no funcionen bé per tal de millorar-les i canviar les condiciones 
que les generen. 
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La vicerectora d’Ordenació Acadèmica i Professorat està d’acord amb la 
intervenció del president de la Junta de PDI. Empatitza amb els col·lectius 
que estan en aquesta situació i veuen restringida la seua capacitat de 
promoció. Afegeix que s’ha donat tota la informació al professorat i 
demana l’aprovació de la promoció.  
 
Se sotmet a votació la proposta. La votació es fa a mà alçada i per 36 
vots a favor, cap en contra i 2 abstencions, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 39/2013. “Aprovar les sol·licituds de promoció 
del professorat que compleix els requisits establerts i no 
aprovar les sol·licituds que no compleixen els criteris, per 
al curs acadèmic 2013/2014, d’acord amb la documentació 
que s’adjunta com a annex. 
 
Pel que fa a la promoció de contractat doctor a titular 
d’universitat i la promoció de TU/CEU a CU, s’aproven 
les sol·licituds següents: 
 
Contractat doctor acreditat a TU: 
 . Rubio Más, María Mercedes. 
. Jover Mengual, Teresa. 
. González de la Hoz, Santiago. 
. Jerez Moliner, Angel Felipe. 
. Sanz Hoya, Julián. 
 
TU /CEU acreditat a CU: 
. Escuin Palop, Vicente. 
. Lloris Carsí, José Miguel.” Annex II. 

 
Punt 10. Modificació, si escau, del Reglament de Mesures per a la 
Integració del personal docent i investigador amb discapacitat.  
 
La vicerectora d’Ordenació Acadèmica i Professorat presenta l’assumpte i 
fa referència a la documentació que hi ha en el web de la Secretaria 
General. Accepta l’informe de la Comissió d’Estatuts. 
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha intervencions.  
 
Per assentiment dels membres del Consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 40/2013. “Modificar el Reglament de Mesures 
per a la integració del personal docent i investigador amb 
discapacitat a la Universitat de València, que s’adjunta 
com a annex.” Annex III. 
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Punt 11. Modificacions, si escau, del model de contracte del professorat 
contractat laboral.  
 
La vicerectora d’Ordenació Acadèmica i Professorat presenta l’assumpte i 
fa referència a la documentació que hi ha en el web de la Secretaria 
General. Afegeix que les modificacions incorporades es refereixen a la 
jornada laboral i al requísit lingüístic.  
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
José Landete indica que li sembla qüestionable la introducció de la política 
lingüística en la lletra dels contractes i a més a més, li donen suport la 
Comissió de Professorat i la Mesa Negociadora. Es pregunta perquè s’han 
de diferenciar aquests tipus de contractes de la resta del professorat. La 
inclusió d’una clàusula en el contracte comporta el compliment de l’Estatut 
del Treballador. No entèn perquè se li dóna un tracte diferent. El perfil 
lingüístic és un requísit no una condició per a acceptar el lloc de treball i 
no s’hi han de confondre. 
 
El president de la Junta de PDI indica que la Universitat fa política 
lingüística i la fa quan perfila el contracte. Aquest assumpte no afecta sols 
qui signa el contracte, sino també al que guanya un concurs en 
concurrència amb altres persones. Opina que això no és imposar unes 
condicions a uns o a altres. 
 
La vicerectora d’Ordenació Acadèmica i Professorat indica que es tracta 
d’un procès competitiu. Opina que sí que hi ha relació entre el requísit de 
la llengua i després el de la docència. És una forma de complir l’oferta del 
POD. 
 
Se sotmet a votació la proposta. La votació es fa a mà alçada i per 38 
vots a favor, 1 en contra i 1 abstenció, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 41/2013. “Modificar els models de contracte del 
professorat contractat laboral, que s’adjunten com a 
annex.” Annex IV. 

 
Punt 12. Aprovació, si escau, de canvi d’àrea de coneixement sol·licitat 
per professorat de la UVEG 
 
La vicerectora d’Ordenació Acadèmica i Professorat presenta l’assumpte i 
fa referència a la documentació que hi ha en el web de la Secretaria 
General. 
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
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Per asentiment dels membres del Consell, es prenen els acords següents: 
 

ACGUV 42/2013. “Aprovar la sol·licitud del catedràtic 
d’universitat Benito Gimeno Martínez, per tal de canviar 
de l‘àrea de coneixement de Física Aplicada a l’àrea 
d’Electromagnetisme.” 
 
ACGUV 43/2013. “Aprovar la sol·licitud del professor 
titular d’universitat José Ramón Bueno Abad, per tal de 
canviar de l‘àrea de coneixement de Psicologia Social  a 
l’àrea de Treball Social i Serveis Socials, condicionada a 
l’adscripció d’una vacant de titular d’universitat del 
Departament de Treball Social al Departament de 
Psicologia Social.” 
 

Punt 13. Concessió, si escau, de venia docendi a professorat. 
 
La vicerectora d’Ordenació Acadèmica i Professorat presenta l’assumpte i 
fa referència a la documentació que hi ha en el web de la Secretaria 
General. Afegeix que es tracta d’una substitució.  
 
Per assentiment dels membres del Consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 44/2013. “Concedir venia docendi a la professora 
Mª del Camí Carlos Martí per a impartir docència de 
l’assignatura de Marquèting (grau d’Administració i 
Direcció d’Empreses), durant el curs acadèmic 2012/2013 
al centre adscrit de la Universitat de València, Florida 
Universitària.” 

 
Punt 14. Aprovació, si escau, de la Comissió Assessora de Llengües L2 i 
del se reglament.  
 
La vicerectora d’Estudis i Política Lingüística presenta l’assumpte i fa 
referència a la documentació que hi ha en el web de la Secretaria General. 
Hi afegeix que el text ja recull l’informe de la Comissió d’Estatuts. La 
finalitat d’aquesta proposta és avançar cap al plurilingüisme de la 
comunitat universitària.  
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Per assentiment dels membres del Consell es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 45/2013. “Aprovar la creació de la Comissió 
Assessora de Llengües L2 i el seu reglament de règim 
intern d’acord amb el text que s’adjunta com a annex.” 
Annex V. 
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Punt 15. Aprovació, si escau, d’activitats puntuals d’extensió universitària.  
 
La vicerectora d’Estudis i Política Lingüística presenta l’assumpte i fa 
referència a la documentació que hi ha en el web de la Secretaria General. 
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Per assentiment dels membres del Consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 46/2013. “Aprovar la realització de les activitats 
puntuals d’extensió universitària que s’adjunten com a 
annex.” Annex VI. 

 
Punt 16. Aprovació, si escau, de la sol·licitud d’adscripció a la Universitat 
de València de l’Institut Valencià d’Investigacions Econòmiques (IVIE). 
 
El vicerector d’Investigació i Política Científica presenta l’assumpte i fa 
referència a la documentació que hi ha en el web de la Secretaria General. 
Hi afegeix que després d’un mes d’exposició pública no s’ha presentat cap 
al·legació. 
 
S’obre un torn d’intevencions.  
 
Dulce Contreras pregunta si tenim més instituts d’investigació adscrits.  
 
El vicerector d’Investigació i Política Científica contesta que l’IVI també és 
adscrit i té una regulació similar. 
 
Se sotmet a votació la proposta. La votació es fa a mà alçada i per 
unanimitat (41 vots a favor), es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 47/2013. “Aprovar la proposta d’adscripció de 
l’Institut Valencià d’Investigacions Econòmiques (IVIE) a 
la Universitat de València, l’expedient del qual s’adjunta 
com a annex.” Annex VII. 

 
Punt 17. Aprovació, si escau, del Reglament per a la creació d’estructures 
d’investigació de la Universitat de València.  
 
El vicerector d’Investigació i Política Científica presenta l’assumpte i fa 
referència a la documentació que hi ha en el web de la Secretaria General. 
Es tracta de dissenyar i així tenir clar el mapa de la nostra recerca. 
L’objectiu fonamental de la proposta és ordenar la nostra investigació. 
 



 
 
Universitat de València. CONSELL DE GOVERN 28 DE MARÇ DE 2013. 
 

-21- 

S’obre un torn d’intervencions.  
 
Dulce Contreras indica que encara que no s’ha reunir el consell del 
departament, no estan d’acord amb la redacció del punt 8. 
 
La degana de la Facultat de Dret anuncia la seua abstenció, ja que aquest 
reglament planteja molts dubtes. 
 
José Landete demana aclariments sobre els articles 13 i 21 i també sobre 
el darrer paràgraf de l’article 30. 
 
La degana de la Facultat de Química indica que els grups d’investigació ja 
estan creats. Proposa que els associats formen part de la composició. Pel 
que fa als grups, no se’n parla del finançament i en l’article 10 no es diu 
com es repartiran els diners.  
 
El vicerector d’Investigació i Política Científica indica que no s’ha de 
confondre grup amb projecte d’investigació. Una persona pot ser membre 
d’un grup però col·laborar amb altres. Els associats són col·laboradors i 
els grups es poden finançar o no. 
 
El rector afegeix que es tracta d’organitzar el mapa de la recerca, no de 
restringir llibertats. 
 
Se sotmet a votació la proposta. La votació es fa a má alçada i per 35 
vots a favor, cap en contra i 5 abstencions, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 48/2013. “Aprovar el Reglament per a la creació 
d’estructures d’investigació de la Universitat de València, 
que s’adjunta com a annex.” Annex VIII. 

 
Punt 18. Aprovació, si escau, de l’inici d’expedient d’elaboració de nous 
plans d’estudi de màsters i de la composició de CEPE. 
 
La vicerectora de Postgrau presenta l’assumpte i fa referència a la 
documentació que hi ha en el web de la Secretaria General. Fa una síntesi 
de les propostes.  
 
S’obre un torn d’intervenció.  
 
José Manuel Almerich dóna suport a la proposta de creació del màster 
universitari de Nutrició personalitzada i comunitària. 
 
Per assentiment dels membres del Consell es pren l’acord següent: 
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ACGUV 49/2013. “Aprovar l’inici de l’expedient 
d’elaboració dels nous plans d’estudi dels màsters 
següents i la composició de les comissions elaboradores 
dels esmentats plans (CEPE): 
 
. Màster universitari en Estudis Anglesos Avançats, 
adscrit al Departament de Filologia Anglesa i Alemanya 
de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació. 
 
CEPE: 
. Dr. Miguel Martínez López. (president) 
. Dra. Purificación Ribes Traver. 
. Dra. Francisca Suaa Jiménez. 
. Dra. Patricia Bou Franch. 
. Dr. Miguel Fuster Marquez. 
. Dr. Barry Pennok Speck. 
. Dra. Rosa Giménez Moreno. 
. Sra. Milagros San Luis.(PAS). 
. Sr. Angel Simarro Pastor (estudiant). 
 
.  Màster universitari en Nutrició Personalitzada i 
Comunitària, adscrit al Departament de Medicina 
Preventiva i Salut Pública, Ciències de l’Alimentació, 
Toxicologia i Medicina Legal, de la Facultat de Farmàcia. 
 
CEPE: 
. Dr. Jordi Mañes Vinuesa. 
. Dra. Guillermina Font Pérez. 
. Dra. Ana Frigola Cánoves. 
. Dra.Amparo Alegria Torán. 
. Dra. Carla Soler Quiles. 
. Dr. José Soriano del Castillo. 
. Sra. Pilar Ruiz. (PAS). 
. Sr. Yelko Rodríguez (estudiante). 
  
. Màster universitari en Psicologia General Sanitària, 
adscrit a la Facultat de Psicologia. 
 
CEPE:  
. Dra.  Otilia Alicia Salvador Fernández-Montejo. 
. Dra. Mª Luisa García Merita. 
. Dr. Francisco Luis Atienza González. 
. Dr. Luis Moya Albiol. 
. Dr. Vicente Martinez Tur. 
. Dra. Maria José Soler Boada. 
. Dra. Carmen Dasí Vivó. 
. Sra. Luisa Juan Cabo (PAS). 
. Sra. Alicia Feuntes Álvarez. (estudiant)”. 
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Punt 19. Autorització, si escau, per a la signatura de convenis de 
col·laboració. 
 
La vicerectora de Relacions Internacionals i Cooperació, el vicerector 
d’Investigació i Política Científica, la vicerectora de Sostenibilitat, Campus i 
Planificació i la vicerectora de Postgrau presenten les seues propostes de 
convenis i fan referència a la documentació que hi ha en el web de la 
Secretaria General.  
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Per assentiment dels membres del Consell, es prenen els acords següents: 
 

ACGUV 50/2013. “Autoritzar la signatura del conveni 
marc de col·laboració entre la Corporació Universitària de 
Sabaneta (UNISABANETA) (Colombia) i la Universitat 
de València.Estudi General, el text del qual s’adjunta com 
a annex.” Annex IX. 

 
ACGUV 51/2013. “Autoritzar la signatura del conveni 
marc de col·laboració entre la Uniwersytet Rzeszowski 
(Polònia) i la Universitat de València.Estudi General, el 
text del qual s’adjunta com a annex.” Annex X. 

 
ACGUV 52/2013. “Autoritzar la signatura del conveni 
marc de col·laboració entre la University Southwestern 
Medical Center (Texas. Estats Units) i la Universitat de 
València.Estudi General, el text del qual s’adjunta com a 
annex.” Annex XI. 
 
ACGUV 53/2013. “Autoritzar la signatura del conveni de 
cooperació entre la Universitat de Múrcia i la Universitat 
de València.  Estudi General,  per al reconeixement del 
grup d’investigació Sociologia del Benestar i de 
l’Envelliment de la Universitat de Múrcia com a unitat 
associada a l’Institut Universitari Polibenestar de la 
Universitat de València, el text del qual s’adjunta com a 
annex.” Annex XII. 
 
ACGUV 54/2013. “Autoritzar la signatura del conveni de 
cooperació entre la Universitat Autònoma de Barcelona i 
la Universitat de València.  Estudi General,  per al 
reconeixement d’un equip d’investigadors de la 
Universitat de València, com a unitat associada a l’Institut 
d’Estudis de Treball de la Universitat Autònoma de 
Barcelona, el text del qual s’adjunta com a annex.” Annex 
XIII. 
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ACGUV 55/2013. “Autoritzar la signatura del conveni de 
cooperació entre la Conselleria de Sanitat de la 
Generalitat Valenciana i la Universitat de València.  
Estudi General,  per a la creació del Fórum-Càtedra de 
promoció de la salut, el text del qual s’adjunta com a 
annex.” Annex XIV. 
 
ACGUV 56/2013. “Autoritzar la signatura del conveni de 
cooperació interuniversitari entre la Università di Bologna 
i la Universitat de València.  Estudi General, per a 
l’obtenció de la doble titulació de postgrau, el text del qual 
s’adjunta com a annex.” Annex XV. 

 
Punt 20.  Aprovació, si escau, de proposta de modificació del reglament 
d’execució pressupostària, 2013. 
 
El gerent comunica que aquest punt es retira. 
 
Punt 21. Aprovació, si escau, de contracte de llicència de drets d’ús 
d’explotació de patent. 
 
El vicerector d’Investigació i Política Científica presenta dues propostes de 
contractes i fa referència a la documentació que hi ha en el web de la 
Secretaria General.  
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Per assentiment dels membres del Consell, es prenen els acords següents: 
 

ACGUV 57/2013.  
1. Declarar, en compliment de l'Article 55.1 de la Llei 

2/2011 de 4 de març, d'Economia Sostenible, que els 
drets de patent de la invenció P200700176, amb títol 
“Sistema y método de codificación integral de piezas 
alimenticias para trazabilidad unitaria”, sol·licitat el 22 
de gener de 2007 a l’Oficina Espanyola de Patents i 
Marques, i de la invenció P201031584, amb títol 
“Procedimiento de marcado de frutos”, sol·licitat el 28 
de d’octubre de 2010 a l’Oficina Espanyola de Patents i 
Marques, dels quals és cotitular la Universitat de 
València en un 50% i un 30% respectivament, no son 
necessaris per a la defensa o millor protecció de 
l'interés públic. 
 

2. Aprovar la llicència d’explotació de patents esmentades 
en el punt anterior, d'acord amb el contracte que 
s'adjunta com a annex.” Annex XVI. 
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ACGUV 58/2013.  
1. Declarar, en compliment de l'Article 55.1 de la Llei 

2/2011 de 4 de març, d'Economia Sostenible, que el 
dret del resultat amb títol "Programa de Apoyo 
Psicológico Materno-Infantil " i referència S-1606/92, 
depositat el 29 de setembre de 1992 al Registre de la 
Propietat Intel·lectual de València, del qual és titular la 
Universitat de València en un 100%, no és necessari 
per a la defensa o millor protecció de l’interès públic. 
 

2. Aprovar la llicència d’explotació del resultat, esmentat 
en el punt anterior, i del qual és titular la Universitat de 
València en un 100%, d'acord amb el contracte que 
s'adjunta com a annex.” Annex XVII. 

 
Punt 22. Autorització, si escau, per a la signatura d’un contracte per a l’ús 
d’espais i equipament de la Universitat de València. 
 
El vicerector d’Investigació i Política Científica retira aquest assumpte.  
 
Punt 23. Modificacions pressupostàries.  
 
No n’hi ha cap proposta. 
 
Punt 24. Torn obert de paraules.  
 
La degana de la Facultat de Geografia manifesta el descontent per la 
convocatòria de les beques Leonardo d’ADEIT, ja que els estudiant no han 
pogut sol·licitar-les perquè encara no han acabat els estudis. 
 
Dulce Contreras insisteix en la seua petició de consells anteriors, de 
substituir la llet per altra sense greix. 
 
Gerard Martínez demana més presència estudiantil en la Comissió que 
tracta el document Docentia. Opina que els sindicats estudiantils tenen  
alguna cosa a dir. D’altra part, felicita al SeDi per la informació sobre les 
beques.  
 
Rubén Ramírez indica, com a representant de Campus Jove, que l’horari de 
les biblioteques és insuficient i demana sensibilitat amb aquest assumpte. 
 
El delegat dels Estudiants dóna les gràcies per l’opinió sobre el SeDi.  Es 
compromet a afavorir la participació dels estudiants en la Comissió de 
Docentia i buscarà una solució perquè s’hi escolte la seua veu. Pel que fa  
l’horari de les biblioteques, diu que aquest és un assumpte més complicat 
perquè comencen les vacances de Pasqua.  
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I com que no hi ha més assumptes que tractar, es clou la sessió a les 
14,06 hores, de la qual cosa, com a secretària general estenc aquesta 
acta.  
 
Vist i plau 
El rector 
 
 
 
 
 
Esteban Morcillo Sánchez.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


