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CONSELL DE GOVERN 
 
A la ciutat de València, el dia 29 d’abril de 2013, a les 9’45 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 

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 
 
Vicedegà Fac. Psicologia: Vicente 
Martínez Tur 
 
Degà Fac. Magisteri: Manuel 
Monfort Pañego 
 
Degà Fac. Ciències de l’Activitat 
Física i Esport: Vicente Añó Sanz 
 
Degana Fac. Física: Soledad 
Gandia Franco 
 
Degà Fac. Ciències Matemàtiques 
(en funcions): Rafael Crespo 
Garcia 
 
Degà Fac. Ciències Biològiques: 
Javier Lluch Tarazona 
 
Degana Fac. Dret. Elena Olmos 
Ortega 
 
Degà Fac.  Economia: Vicent Soler 
i Marco 
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Degà Fac. Ciències Socials: Ernest 
Cano Cano 
 
Representant departaments: Oto 
Luque Agues 
 
Representant departaments: José 
Beltrán Llavador 
 
Representant departaments: José 
Rafael Magdalena Benedicto 
 
Representant Instituts 
universitaris: Rafael Martínez Durá. 
 
PDI Fac. Medicina i Odontologia: 
José Manuel Almerich Silla 
 
PDI Fac. C. Biològiques: María José 
Lorente Carchano 
 
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 Fac. Dret: Jesús Estruch 
Estruch 
 
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. Filologia, Traducció 
i Comunicació: Alberto Gradolí 
Vivas 
 
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 
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Degana Fac. Fisioteràpia: 
Celedonia Igual Camacho 
 
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  
 
President Junta PAS:  Mariló 
Beltran Ros 

 
President Comité d’Empresa 
 
Absències justificades: 
 
Vicerector de Cultura i Igualtat: 
Antonio Ariño Villarroya 
 
Delegat del rector per a 
Estudiants: Daniel González 
Serisola. 
 
PDI Fac. Filosofia i C. Educació: 
María Jesús Martínez Usarralde 
 
PAS Fac. Filosofia i C. Educació: 
M.Luisa Manzano Hernández 
 
Representant Consell Social: 
Amparo García Chapa 

 
  

--------------- 
 
Punt 1. Aprovació, si escau, de l’acta del Consell de govern de 28 de març 
de 2013. 
 
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. 
 
Intervé la degana de la Facultat de Dret per presentar modificacions que 
són acceptades.  
 
Per assentiment dels membres del Consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 59/2013. “Aprovar l’acta del Consell de govern 
de 28 de març de 2013 amb la modificació següent:  
 
Afegir a l’annex de l’acord 38/2013 els informes sobre 
docència en valencià de les Facultats de Dret i 
d’Economia.” 
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Punt 2. Informe del rector.  
 
El rector comunica el condol dels membres del Consell pel traspàs dels 
membres de la comunitat universitària següents: 
 
. L’alumna Kamila Rudnicka, estudiant Erasmus de la Facultat de Dret.  
. La vicepresidenta de la CRUE i rectora de la Universitat de les Illes 
Balears, Dra. Montserrat Casas Ametller. 
 
A continuació dóna la benvinguda al nou director de l’Institut Universitari 
de Robòtica i Tècniques de la Informació i Comunicació, Rafael Martínez 
Durá, que substitueix Marcos Fernández Marín. 
 
Pel que fa a l’informe de la comissió d’experts, la situació és preocupant. 
La Universitat de València sempre ha estat molt activa i tindrem ocasió 
d’aportar la nostra veu a la situació tan greu que pateix la societat. 
 
Comunica les felecitacions següents: 
. L’estudiant del máster de Teledetecció, Alfonso Moya Fuero, que va ser 
guanyador del setè premi Padre Tosca de Cartografia y Territorio pel seu 
treball de fi de máster “Detecció automàtica de noves construccions a 
partir d’ortofotos de l’ICV”, dirigit per F.J. García Haro. 
 
. la catedràtica d’Història Contemporània, Dra. Aurora Bosch Sánchez, que 
ha estat guardonada amb el 2013 Willi Paul Adams Award pel seu llibre 
Miedo a la democracia. EEUU ante la segunda República y la guerra civil 
española. 
 
. Els professors Dr. José Enrique Devesa Carpio (Dept. d’Economia 
Financera i Actuarial) i el Dr. Rafael Domenech Vilariño, Dpt. Anàlisi 
Econòmica) que integren el comité d’experts que elaborarà un informe 
sobre la sostenibilitat del sistema de Seguretat Social a Espanya. 
 
. El cap d’Unitat d’Estudiants de la Facultat de Filosofia i C. Educació, Sra. 
Josefa Montagut Mariner, que va estar guardonada en el segon concurs de 
narrativa breu amb enfocament de gènere Isabel de Villena atorgat per 
l’Ajuntament de Burjassot.  
 
. La Universitat Autònoma d’Encarnación, a Paraguai, concedeix avui el 
títol de doctor honoris causa al catedràtic Dr. Jordi Garcés Ferrer, director 
de l’Institut Polibenestar. 
 
. La Fundació Universitat-Empresa de la Universitat de València (ADEIT), ha 
celebrat el seu 25è aniversari en un acte commemoratiu, en què s’han 
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lliurat els guardons de reconeixement a les entitats i les personalitats que 
han protegit i han format part del treball realitzat durant aquests 25 anys. 
 
. L’equip liderat per l’astrofísic Manel Perucho del Departament 
d’Astronomia i Astrofísica, pel seu projecte que ha sigut seleccionat pel 
comité d’experts del radiotelescopi rus per participar en l’observació de 
tres dels quàsars més brillants amb Radioastron (el radiotelescopi espacial 
rus posat en òrbita en juliol 2011) i la combinació de tots els 
radiotelescopis terrestres de l’hemisferi nord. 
 
S’han signat els convenis següents: 
 
. Conveni marc de col·laboració entre la Fundació FESORD de la Comunitat 
Valenciana per a la integració i la superació de les barreres de comunicació 
i la Universitat de València. 
 
. Acord marc de col·laboració entre la Fundació Hospital Universitari Vall 
d’Hebron i la Universitat de València. 
 
A més, indica que Publicacions de la Universitat de València, va presentar 
la plataforma UNIEMPREN, una eina de micromecenatge (Crowdfunding) 
adreçada a emprenedors universitaris. Una iniciativa pionera en el context 
de les universitats espanyoles amb l’objectiu d’oferir ajuda als estudiants i 
titulats universitaris per aconseguir finançament que els permeta impulsar 
el seu projecte empresarial o social. 
 
Comunica que els cinc rectors de les universitats públiques valencianes 
van inaugurar el 24 d’abril la sisena edició del Congrès Universitat i 
Cooperació al Desenvolupament. Durant l’acte d’obertura, Manuel Palomar, 
president de torn de la Conferència de rectors de les universitats 
públiques valencianes, ha destacat la vinculació de les universitats en el 
desenvolupament humà. 
 
L’avantprojecte de Llei de modificació del Text Refós de la Llei de 
propietat intel·lectual va ser aprovat el 22 de març pel Consell de 
Ministres, i posteriorment es va obrir un termini de consulta pública que va 
finalitzar el 17 d’abril. Comissions Sectorials de secretaris generals, 
REBIUN, TIC i la Mesa de gerents han elaborat un document amb 
al·legacions, que es pot consultar al web de la CRUE. 
 
El Govern va publicar el projecte de reial decret que modifica els RD 
1393/2007 i el 1027/2011, en el qual s’estableix el MECES, amb la 
finalitat d’adscriure determinats títols universitaris de grau al nivell 3 
(màster) del MECES. 
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La Universitat de València va participar en un acte organitzat per la 
Fundació de Treballadors de la Siderurgia Integral, una conferència 
impartida pel periodista i doctor honoris causa per la nostra Universitat, 
Iñaki Gabilondo, sobre l’actual context econòmic i social.  
 
En la Fira del Llibre d’enguany, el Servei de Publicacions de la Universitat 
ha presentat 13 novetats. Hi ha títols sobre periodisme, història, ciència, 
geografia o política. Manifesta l’orgull institucional per la qualitat d’aquest 
Servei, que és un dels millors d’Espanya. 
 
S’ha celebrat una jornada monogràfica sobre la LOMQE, organitzada pel 
Servei de Formació Permanent i Innovació Educativa de la Universitat de 
València, al Centre Cultural La Nau, sobre la nova llei educativa proposada 
pel ministre Wert. La trobada constarà de dues taules redones i una 
conferència impartida pel catedràtic de Metafísica i exministre d’Educació 
Àngel Gabilondo. 
 
La Universitat de València llança una enquesta sobre riscos psicosocials 
adreçada a tota la plantilla per a millorar el clima de treball i prevenir 
l’estrès laboral. 
 
El rector informa, en absència del delegat d’Estudiants, que el 17 d’abril es 
va constituir la mesa de coordinació d’estudiants, presidida per Jordi 
Caparrós. Felicita a tots els seus components i fa una crida al treball i la 
responsabilitat i així iniciar una taula de diàleg. 
 
D’altra banda indica que s’ha anunciat l’obertura de les biblioteques 24 
hores, des del 13 de maig fins al 13 de juny, després de negociacions molt 
intenses. 
 
El rector cedeix la paraula la vicerectora de Sostenibilitat, Campus i 
Planificació perquè informe sobre l’enquesta. 
 
La vicerectora de Sostenibilitat, Campus i Planificació indica que dimarts 
passat es va lliurar una enquesta a tot el personal (PDI i PAS) i els convida 
a participar-hi. És una enquesta pactada, treballada i molt consensuada. Ha 
estat un procés llarg i agraeix la participació dels sindicats que han estat 
molt col·laboradors. Una vegada es tindran les respostes, els resultats es 
faran públics i es presentaran a la comunitat universitària.  
 
A continuació intervé la vicerectora d’Ordenació Acadèmica i Professorat 
per informar sobre la reunió sobre l’informe de la comissió d’experts, que 
serà el document que es posarà damunt la taula per a parlar amb sindicats 
i institucions. S’hi va fer referència a les situacions econòmiques i a la 
plantilla de la Universitat. El president de la CASUE va dir que era un 
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problema d’Hisenda i que ell no hi podia fer res, però es posarien en 
contacte amb Hisenda. També s’hi va plantejar el tema de les 
acreditacions de l’ANECA. Es va dir que el procès de les acreditacions 
continuarà, però es plantejaven modificar el barem. Serà un procès més 
qualificatiu que el que hi ha ara. Sobre el mapa de titulacions, s’hi va dir 
que el Ministeri tenia interès d’arribar a un mapa clar de titulacions, ja que 
la nostra Universitat és molt generalista.  
 
D’altra banda, hi ha un esborrany del reial decret de centres i estructures, 
que es pot publicar a mitjan termini.  
 
Finalment, es va anunciar que no hi haurà convocatòria de campus 
d’excel·lència. 
 
El president de la Junta de PDI indica que li han arribat diferents consultes 
sobre l’enquesta. Fa una crida a la participació i a l’esforç. Subratlla que ha 
estat un procediment altament participatiu en el seu disseny, resultats i 
presa de decisions. Evidentment és necessari que hi hagen respostes. Es 
tracta de conéixer per a millorar les condicions de treball. Sobre la 
confidencialitat, una vegada feta l’enquesta, s’enmagatzena de forma 
anònima. 
 
El rector agraeix el treball fet perquè ha estat un procès llarg, fruït de 
moltes converses. És un tema molt sensible i agraeix el treball de 
cadascuna de les persones que han col·laborat per aconseguir el consens i 
així tenir un instrument per a prendre mesures de prevenció.  
 
A continuació el rector proposa que els punts 3 i 4 de l’ordre del dia es 
tracten conjuntament, cosa que s’accepta. 
 
Punt 3. Autorització, si escau, al rector per a la renúncia a ser patró de la 
fundació València Club de Fútbol. 
 
Punt 4. Autorització, si escau, al rector per a la renúncia a ser patró de la 
Fundació Llevant U.D. 
 
La vicerectora de Comunicació i Relacions Institucionals presenta 
l’assumpte i indica que cal una renúncia expressa per part de l’òrgan de 
govern que haurà de presentar-se al Notari per a la protocol·larització.  
 
El rector afegeix que, independentment d’aquestes propostes, la 
Universitat com a institució, continua col·laborant i participant amb les 
dues entitats, però hem de ser coherents amb fundacions, els objectius de 
les quals no són estrictament acadèmics. 
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S’obre un torn d’intervencions.  
 
Oto Luque entèn els motius, però com aficionat, lamenta la decisió. 
 
Se sotmeten a votació les propostes. En primer lloc, se sotmet a votació 
la renúncia com a patró de la Fundació València Club de Fútbol. La votació 
es fa a mà alçada i per unanimitat (43 vots a favor), es pren l’acord 
següent: 
 

ACGUV 60/2013. “Autoritzar, per unanimitat, al rector 
per a renunciar a ser patró de la Fundació València Club 
de Fútbol.” 

 
A continuació se sotmet a votació la proposta de renunciar a ser patró de 
la Fundació Llevant UD. La votació es fa a mà i per 41 vots a favor, cap en 
contra i 6 abstencions, es pren l’acord següent:  
 

ACGUV 61/2013. “Autoritzar al rector, per 41 vots a 
favor, cap en contra i 6 abstenciones, per a renunciar a ser 
patró de la Fundació del Llevant U.D.” 

 
Punt 5. Aprovació, si escau, de proposta al Consell Social dels preus per a 
allotjament en el Col·legi Major Rector Peset.  
 
La vicerectora de Sostenibilitat, Campus i Planificació presenta l’assumpte 
i fa referència a la documentació que hi ha en el web de la Secretaria 
General. Remarca la modificació de la tarifa que fins ara era única i ara n’hi 
ha de tres tipus, en funció de les habitacions. No comporta despesa per al 
col·legi. S’ha fet una reconversió de les habitacions, en funció de la 
demanda dels col·legials, que necessitaven espai per estudiar. 
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
El degà de la Facultat d’Infermeria i Podologia indica que els col·legis 
majors sembla que no són un bon negoci per a la nostra Universitat i s’hi 
hauria de fer alguna cosa. Una bona opció podria ser fer centres de dia per 
als nostres majors i així els alumnes podrien fer pràctiques i també 
s’atendria una demanda de la societat. Demana que es valore aquesta 
proposta. 
 
El rector indica que hi ha hagut altres demandes, com ara, guarderies, 
residències, etc. Pren nota i veurà la viabilitat d’aquestes propostes.  
 
Per assentiment dels membres del Consell de Govern, es pren l’acord 
següent: 
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ACGUV 62/2013. “Proposar al Consell Social l’aprovació 
dels preus per a allotjament en el Col·legi Major Rector 
Peset, que s’adjunten com a annex.” Annex I. 

 
Punt 6. Aprovació d’informe sobre comissions de serveis.  
 
La vicerectora d’Ordenació Acdèmica 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.  
 
Per assentiment dels membres del Consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 63/2013. “Concedir comissió de serveis a favor 
del professor Vicente Carratalá Deval, adscrit al 
Departament d’Educació Física i Esportiva de la 
Universitat de València, per a prestar els seus serveis a la 
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, durant sis 
mesos, des de l’1 d’abril de 2013.” 

 
Punt 7. Aprovació, si escau, de normativa de criteris per a atendre les 
situacions conjunturals de plantilla durant el curs acadèmic 2013/14. 
 
La vicerectora d’Ordenació Acdèmica 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.  
 
Jesús Estruch pregunta si la situació de les reduccions docents dels 
alliberats sindicals s’aplicarà també als departaments amb superàvit. La 
vicerectora li contesta afirmativament. 
 
Dulce Contreras indica que sembla dur que el professorat a temps parcial 
no tinga possibilitat de reducció. Insisteix que no es té en compte ni la 
gestió ni la docència. 
 
Javier Martínez Plume Indica que falta la reducció de docència per 
transferència de coneixements. Opina que s’hauria de fer una anàlisi per a 
aplicar la transferència de projectes d’investigació. Fa constar que en el 
punt 3.2.b) hi ha un aspecte de subcontractació dins d’un projecte públic 
que no entèn. 
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Rafael Martínez Durá s’uneix als comentaris sobre la transferència, ja que 
els professors que fan aquest treball no estan ni motivats ni reconeguts. 
És un tema díficil perquè depèn també del Vicerectorat d’Investigació i 
Política Científica. Prega que la transferència de coneixement tinga una 
reducció en la dedicació docent del professorat. 
 
La vicerectora d’Ordenació Acadèmica i Professorat respon, sobre els 
alliberats sindicals, que es va acordar l’excepció de contractar hores per a 
alliberament sindical en els departaments amb superàvit. Pel que fa a la 
gestió, desprès de feta, es pot sol·licitar una llicència per any sabàtic o 
ajustar-se al barem que hi ha. Entén la situació, però en aquests moments 
no es poden incloure altres reconeixements que impliquen contractació de 
personal.  
 
Finalment i pel que fa a les reduccions per transferències i investigació, 
indica que cal estudiar-ho amb molta cura juntament amb la Comissió 
d’Investigació i amb el vicerector d’Investigació i Política Científica que, en 
aquests moments té la proposta per veure’n la viabilitat.  
 
Se sotmet a votació la proposta. La votació es fa a mà alçada i per 44 
vots a favor, cap en contra i 1 abstenció, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 64/2013. “Aprovar els criteris per a atendre les 
situacions conjunturals de plantilla durant el curs 
acadèmic 2013/2014, que s’adjunten com a annex.” Annex 
II. 

 
Punt 8. 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 agraeix l’esforç de les 
seccions sindicals per fer-li arribar una sèrie de propostes que han treballat 
amb la coordinació del professor Rosendo Bou i ella mateixa. Espera que en 
el proper Consell de Govern s’aprove aquest assumpte. Comenta les 
propostes més rellevants, com ara, la referència al programa de suport al 
professorat que tinguera problemes amb la docència o la composició del 
Comité d’Avaluació de la Docència. Es va proposar el vicerector competent 
en matèria de professorat, el responsable de la Unitat de Qualitat, el cap 
del Servei de PDI, representants de cada una de les branques de 
coneixement, dels estudiants i sindicals. 
 
Pel que fa a l’impacte de les llicències, a posteriori de l’aprovació del 
document, s’haurien de revisar les diferents normatives i el pes que es vol 
donar a aquestes avaluacions.  
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Respecte al pes de les enquestes dels estudiants, es demana un mostreig 
a l’hora de demanar les enquestes. Opina que les enquestes han de ser 
obertes a tots els estudiants sense restriccions. 
 
Altre assumpte és la petició de puntuar els encàrrecs docents, d’acord 
amb la filosofia de reconèixer tot el que fa el professorat. Opina que s’hi 
hauria d’arribar a un acord.  
 
Incorpora la sol·licitud que el treball de fi de grau i de máster tinga 
reconeixement i no sols la participació en els tribunals i també 
s’incrementa la puntuació de la docència en altres llengües. També es 
valora l’aportació dels materials docents. Per a valorar la coordinació, serà 
la CAT la que faça l’informe i es donarà pes a l’autoinforme del 
professorat.  
 
Altre punt que s’hauria de treballar més és si es parla de la taxa de 
rendiment, referida a la mitjana o a la mediana. 
 
Indica que s’incorporaran aquestes propostes i en les que hi haja dubtes, 
es mantindran les dues postures. Al llarg d’aquesta setmana es lliurarà a 
les seccions sindicals per tractar-se en una propera Mesa Negociadora i 
després anirà a Comissió de Professorat i al Consell de Govern.  
 
Punt 9. Modificació, si escau, de l’art. 17.3 i 4 del Reglament de Selecció 
de PDI de la Universitat de València.  
 
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 en els Estatuts ja no apareix la Junta Consultiva i cal 
que aquest reglament siga coherent. La proposta s’ajusta a la legalitat 
segons els serveis jurídics i té informe favorable de Mesa Negociadora, de 
la Comissió de Professorat i de la Comissió d’Estatuts.  
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
El degà de la Facultat d’Infermeria i Podologia proposa que s’afegisca 
“contractat” en l’art. 17.4. 
 
La degana de la Facultat de Fisioteràpia intervé en el mateix sentit, ja que 
és important en algunes titulacions.  
 
El rector indica que s’afegirà, si no hi ha cap inconvenient jurídic.  
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El president de la Junta de PDI se sorprèn perquè a la Comissió de 
Professorat no es va dir res. Demana, de cara al futur, que les propostes 
s’ajusten als procediments establerts.  
 
La degana de la Facultat de Fisioteràpia indica que també es poden portar 
esmenes al Consell de Govern. 
 
El rector afegeix que la voluntat de l’equip de govern és tractar els 
assumptes en Mesa Negociadora, però de vegades algunes coses passen 
desapercebudes, com és ara aquest cas i no s’incompleix cap norma. 
 
Per assentiment dels membres del Consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 65/2013. “Modificar els apartats 3 i 4 de l’article 
17 del Reglament de Selecció del PDI de la Universitat de 
València en el sentit següent: 
 
Article 17.” 
3. Per a la selecció de professorat contractat amb caràcter 
indefinit hi haurà una comissió per cada centre. Aquesta 
comissió estarà formada per cinc membres, amb veu i vot, 
i llurs suplents, personal funcionari dels cossos docents 
universitaris, contractat doctor o, si escau, col·laborador. 
El rector o la rectora designarà dos o dues membres i llurs 
suplents entre una proposta de quatre noms formulada 
per la junta de centre. Aquestes persones actuaran en tots 
els concursos que haja de resoldre la comissió durant un 
curs acadèmic. Per a cada concurs, la resta de membres 
ha de ser de la mateixa àrea de coneixement a què pertany 
la plaça. Una o un membre i llur suplent, aliens a la 
Universitat de València, seran designats o designades pel 
rector o la rectora a proposta de la junta de centre. Les 
altres dues persones i llurs suplents seran designades pel 
consell del departament a què està adscrita la plaça. Entre 
el personal membre de la Universitat de València que 
forme part de la comissió no pot haver-hi més de dos o 
dues membres del mateix departament o de la mateixa 
àrea de coneixement. Per tal de fer efectiva aquesta 
darrera norma, quan es tracte de seleccionar personal dels 
departaments d’alguna de les dues persones designades a 
proposta de la junta de centre, actuaran llurs suplents. 
 
4. El personal membre de les comissions ha de pertànyer 
al professorat funcionari o contractat d’igual o superior 
categoria a la plaça que s’ha de cobrir. La Presidència 
serà coberta sempre pel professor o professora de major 
categoria i antiguitat en el cos docent o figura contractual. 
Com a secretari o secretària actuarà el o la vocal de 
menor categoria i antiguitat entre les persones de la 
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Universitat de València designades a proposta de la junta 
de centre.” 

 
Punt 9.bis. Revisió de la plantilla del proper curs 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. Vol fer menció a la documentació que ha demanat el Tribunal de 
Comptes i que hem de presentar abans del dia 9 de maig: els crèdits 
realment impartits, la plantilla detallada dels departaments, les llicències 
concedides per any sabàtic, contractació, la normativa de promoció que 
tenim, les noves places que s’han creat a partir d’aquesta normativa. 

 
Indica que la decisió que hem de prendre ha de ser responsable i coherent 
en el marc econòmic i legal que ens trobem per millorar i equilibrar la 
plantilla. Els criteris de revisió de plantilla es van informar en la 
Subcomissió de Professorat i es van ratificar en la Comissió de Professorat. 
Comenta els criteris emprats i indica que s’ha intentat que siguen uns 
criteris objectius, que s’apliquen igual als diferents departaments. Agraeix 
als degans i deganes el treball de coordinació que han fet i el fa extensiu 
als departaments i membres de la Comissió de Professorat.  
 
Informa d’una correció en la documentació: en l’àrea de Ciències de la 
Computació sols s’amortitza una plaça de tres hores.  
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
La degana de la Facultat de Fisioteràpia felicita pel treball fet. Demana 
que, en el futur, els centres puguen tenir les dades amb més antelació, ja 
que les dades dels centres i de l’equip de govern, de vegades, no 
coincideixen i també seria interessant en el moment de cobrir places. 
 
El degà de la Facultat de Ciències de l’Activitat Física i l’Esport  indica que 
s’amortitzen 37 places de titulars i d’associats estructurals. Demana que 
les places que se suprimisquen no ho siguen de forma permanent, sinó 
puntual. 
 
El president de la Junta de PDI opina que hem de tenir prudència en 
l’aplicació dels ajusts perquè poden avançar la precarietat. El total 
d’amortitzacions representa un milió d’euros que no revertirà en la 
universitat. 
 
El degà de la Facultat de Ciències Socials manifesta la seua preocupació 
perquè es prenguen decisions estructurals sobre la plantilla amb un criteri 
conjuntural. Cal ser conscients dels canvis en el rànking acadèmic. Hi ha 
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situacions de dèficit que ara són superàvit i al contrari, degut en part a 
l’augment de la dedicació d’una part del professorat amb el decret Wert. Li 
preocupa que es consolide el criteri perquè afecta de diferents formes a 
les diferents àrees i pot acabar produint malestar entre el professorat. 
Demana sensibilitat amb aquestes situacions. Opina que el criteri aplicat no 
és neutral i ens vem obligats a acceptar-lo per la situació econòmica que 
patim, que no s’hauria de consolidar.  
 
El degà de la Facultat d’Economia se suma a la reflexió i a la preocupació 
del degà de la Facultat de Ciències Socials. 
 
La vicerectora d’Ordenació Acadèmica i Professorat agraeix les 
felicitacions. Està d’acord a disposar de les dades amb anterioritat, però 
enguany no ha estat possible, ja que l’OCA dels màsters no ha estat 
gravada en temps. Suposa que per a l’any que ve serà possible. Contesta 
al degà de la Facultat de Ciències de l’Activitat Física i l’Esport que quan 
es jubila un professor, la plaça TU es transforma en una plaça d’ajudant 
doctor, si l’àrea té necessitats docents. Altra cosa és que el departament 
vulga convocar la vacant i, aleshores, se n’hauria de demanar l’autorització 
a Conselleria. 
 
Afegeix que la dedicació docent que hi ha no és per a tota la vida, però 
hem de ser responsables i coherents en el marc legal i econòmic que 
tenim. No són decisions estructurals amb criteris conjunturals, acabem les 
implantacions dels graus i extinguim les llicenciatures, per tant, ja no hi ha 
solapaments de llicenciatures i graus i es pasa de cinc a quatre cursos en 
la major part de les titulacions. Per tant, la situació de les àrees 
s’estabilitza. La proposta d’amortització de places afecta a àrees de 
coneixement amb un ample superàvit, en tot cas sempre superior a 480 
hores i en algunes àrees el superàvit supera les 3.000 hores. 
 
Se sotmet a votació la proposta. La votació es fa mà alçada i per 37 vots 
a favor, cap en contra i 2 abstencions, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 66/2013. “Aprovar la revisió de plantilla de 
professorat per al curs acadèmic 2013/2014, que s’adjunta 
com a annex.” Annex III. 

 
Punt 10. Aprovació, si escau, de l’OCA de màster del proper curs 
2013/2014. 
 
La vicerectora d’Ordenació Acdèmica 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 ho ha informat favorablement. 
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La vicerectora de Postgrau afegeix que el màster 2081 Branques i 
Finances Quantitatives és una errada que estiga en l’apartat dels 
desfavorables, ja que és un màster interuniversitari, associat a un 
programa de doctorat amb menció d’excel·lència. Té un estudiant 
matriculat. El máster de Física Mèdica i el de Gestió de Recursos Hídrics 
tenen sis estudiants matriculats i el màster d’Electroquímica, Ciència i 
Tecnologia té dos estudiants matriculats.  
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
La degana de la Facultat de la Física demana que la decisió de no impartir 
el màster de Física Mèdica es deixe en suspens fins que s’aclarisca si es 
pot o no es pot impartir, ja que la previsió és que tinga els estudiants 
suficients perquè siga viable. Dóna la capacitat per exercir la professió de 
radiòleg hospitalari. 
 
La degana de la Facultat de Fisioteràpia pregunta si hi ha algun termini per 
presentar la documentació que falta als màsters amb informe favorable 
condicionat. 
 
El degà de la Facultat d’Economia s’alegra pel màster de Branques i 
Finances Quantitatives. Respecte del màster de Gestió de Recursos Hidrícs 
si coneixerem les preinscripcions es veuria que és molt provable que hi 
haja una matrícula considerable, per damunt de la mitja. Demana que 
siguem conscients de les decisions que prenem. 
 
La degana de la Facultat de Dret proposa el termini d’un mes per aportar 
documentació. D’altra part, pregunta per la situació del màster d’Educació. 
 
El degà de Ciències Socials pregunta si hi ha cap possibilitat que 
professorat extern impartisca màsters. 
 
El degà de la Facultat de Ciències de l’Activitat Física i l’Esport indica que 
en el màster de Direcció i Gestió de l’Activitat Física i l’Esport s’ha lliurat 
l’OCA de l’any passat que tenia informe negatiu. És una errada, ja que el 
d’enguany té informe positiu. 
 
Elena Grau pregunta si en els màsters desfavorables tenim la informació de 
la preinscripció, abans d’eliminar-los. 
 
La vicerectora de Postgrau indica que li agradaria no posar objeccions a 
cap màster, però hi ha una normativa que cal complir. Respecte del màster 
de Física Mèdica, està d’acord amb la degana de la Facultat de Física i 
comprèn la situació. El termini d’un mes proposat per la degana de la 
Facultat de Dret li sembla suficient i el màster d’Educació té informe 
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favorable. Li contesta al degà de la Facultat de Ciències Socials que hi ha 
diferents situacions però suposa que són subsanables. No té les dades de 
la preinscripció, però la matrícula de l’any anterior no ha estat tan dolenta 
com s’esperava, sols ha baixat un 6 o 7%. Cal considerar que enguany 
hem ofert 5.000 places i s’han matriculat 2.650 persones. Per tant, la 
nostra oferta és bastant superior a la demanda.  
 
Pel que fa als másters denegats, que ara són tres, proposa que s’aproven i 
que si a data d’1 d’octubre, no hi ha un mínim de 10 estudiants 
matriculats de nou ingrès i no compleixen els requísits de l’OCA 2013/14, 
s’eliminen. 
 
El rector afegeix que si es tanca un màster s’ha de publicitar i els 
estudiants han de tenir la possibilitat de matricular-se en un altre. 
 
El degà de la Facultat d’Economia hi està d’acord. Opina que els màsters 
han de tenir un mínim de duració de dos anys per obtenir la mitja.  
 
Se sotmet a votació la proposta. La votació es fa a mà alçada i per 35 
vots a favor, cap en contra i 1 abstenció, es pren l’acord següent: 
 

 ACGUV 67/2013.  
“1. Aprovar la següent OCA dels màsters universitaris 
que tot seguit s’esmenten, corresponents al proper curs 
2013/2014, que s’adjunta com a annex: 
 

2115 Máster universitario en Abogacia. 
2029,2144 Máster universitario en Acuicultura. 
2056,2142 Máster universitario en Aproximaciones Moleculares en 

Ciencias de la Salud. 
2003,2143 Máster universitario en Arqueologia. 
2066,2146 Máster universitario en Asesoramiento Lingüístico y 

Cultura Literaria: Aplicaciones al Contexto Valenciano. 
2071 Máster universitario en Atención Sociosanitaria. 
2057 Máster universitario en Avances en Investigación y 

Tratamientos en  Psicopatología y Salud. 
2058,2170 Máster universitario en Bienestar Social: Individual, 

Familiar y Grupal. 
2002 Máster universitario en Bioestadística. 
2116 Máster universitario en Bioinformática. 
2117 Máster universitario en Biología Evolutiva Integrativa. 
2032,2131 Máster universitario en Biotecnología de la Reproducción 

Humana Asistida. 
2021 Máster universitario en Calidad y Seguridad Alimentaria. 
2090,2171 Máster universitario en Ciencias Actuariales y Financieras. 
2006 Máster universitario en Ciencias Odontológicas. 
2059,2165 Máster universitario en Contabilidad, Auditoría y Control 

de Gestión. 
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2034,2149 Máster universitario en Contenidos y Formatos 
Audiovisuales 

2036,2132 Máster universitario en Creación y Gestión de Empresas 
Innovadoras y de Base Tecnológica. 

2005 Máster universitario en Derecho Administrativo y de la 
Administración Pública. 

2130 Máster universitario en Derecho y Violencia de Género 
2104 Máster universitario en Derecho, Empresa y Justicia. 
2025 Máster universitarioi en Derechos Humanos, Democracia y 

Justicia Internacional. 
2026,2147 Máster universitario en Derechos Humanos, Paz y 

Desarrollo Sostenible. 
2094 Máster universitario en Dirección de Empresas, MBA. 
2009,2126 Máster universitario en Dirección y Gestión de Recursos 

Humanos. 
2061,2135 Máster universitario en Dirección y Planificación del 

Turismo. 
2007,2127 Máster universitario en Economia Social. Cooperativas y 

Enitdades no Lucrativas. 
2091 Máster universitario en Educación Especial. 
2038 Máster universitario en Enfermedades Parasitarias 

Tropicales. 
2064 Máster universitario en Enfermería Oncológica. 
2119 Máster universitario en Especialización en Intervención 

Logopédica. 
2010 Máster universitario en Estrategia de Empresa. 
2080 Máster universitariao en Estudios Hispánicos Avanzados: 

Aplicaciones e Investigación. 
2011,2136 Máster universitario en Ética y Democracia. 
2041,2141 Máster universitario en Fisiología. 
2042,2152 Máster universitario en Fisioterapia de los procesos de 

envejecimiento: Estrategias Sociosanitarias. 
2068,2155 Máster universitario en Gestión Cultural. 
2069 Máster universitario en Gestión de Negocios 

Internacionales (MBA). 
2044 Máster universitario en Historia Contemporánea. 
2014 Máster universitario en Historia del Arte y Cultura Visual. 
2045,2163 Máster universitario en Historia e Identidades Hispánicas 

en el Mediterráneo Occidental (siglos XV-XIX). 
2046,2108, 
2172 

 
Máster universitario en Ingeniería Ambiental. 

2047 Máster universitario en Ingeniería Biomédica 
2182 Máster universitario en Ingeniería en Servicios y 

Aplicaciones Web. 
2182,2166 Máster universitario en Internacionalización Económica: 

Gestión del Comercio Internacional.  
2018,2151 Máster universitario en Intervención Psicológica en 

Ámbitos Sociales. 
2017,2137 Máster universitario en Investigación Biomédica. 
2092,2178 Máster universitario en Investigación e intervención en 
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Ciencas de la Actividad Física y el Deporte. 
2031,2156 Máster universitario en Investigación en Biolocia 

Molecular,  Celular y Genética. 
2023,2157 Máster universitario en Investigación en Didácticas 

Específicas 
2016 Máster universitario en Investigación en lenguas y 

literaturas.  
2183 Máster universitario en Investigación Matemática. 
2096 Máster universitario en Investigación, tratamiento y 

patologías asociadas en drogodependencias. 
2073,2114 Máster universitario en Marketing e Investigación de 

Mercados 
2049  Máster universitario en Nanociencia y Nanotecnología 

Molecular.  
2185 Máster universitario en Neurociencia Cognitiva y 

Necesidades Educativas Específicas de apoyo educativo. 
2074 Máster universitario en Neurociencias Básicas y Aplicadas. 
2075, 2158 Máster universitario en Patrimonio cultural: 

Identificación, Análisis y Gestión.  
2077,2160 Máster universitario en Planificación y Gestióno de 

procesos empresariales. 
2095 Máster universitario en Política, Gestión y Dirección de 

Organizaciones Educativas. 
2078, 2161 Máster universitario en Prevención de Riesgos Laborales. 
2123 Máster universitario en Procura. 
2024 Máster universitario en profesor/a de Educación 

Secundaria. 
2187 Máster universitario en Psicogerontología. 
2106,2176 Máster universitario en Psicología de la Educación y 

Desarrollo Humano en Contextos Multiculturales. 
2105 Máster universitario en Psicología y Psicopatología 

Perinatal e Infantil. 
2093 Máster universitario en Psicopedagogía. 
2052,2164 Máster universitario en Química Orgánica Experimental e 

Industrial. 
2085 Máster universitario en Química Sostenible. 
2184 Máster universitario en Química Teórica y Modelización 

Computacional.  
2124 Máster universitariio en Salud Pública y Gestión Sanitaria. 
2020,2177 Máster universitario en Sociología y Antropología de las 

Políticas Públicas. 
2054,2109 Máster universitario en Técnicas Experimentales en 

Química. 
2001 Máster universitario en Técnicas para la gestión del Medio 

Ambiente y del Territorio. 
2079,2162 Máster universitario en Teledetección. 
2055 Máster universitario en Traducción Creativa y 

Humanística. 
2112,2111 Máster universitario Erasmus Mundus en Psicología del 

Trabajo, de las Organizaciones y de los Recursos 
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Humanos. 
2188 Máster universitario Erasmus Mundus en Química Teórica 

y Modelización Computacional. 
2180 Máster universitario Euromediterráneo en Neurociencias y 

Biotecnologia. 
2048 Máster universitario internacional en 

Migraciones/International máster in Migration Studies. 
2081 Máster Universitario en Banca y Finanzas Cuantitativas. 
2129 Máster Universitario en Electroquímica. Ciencia 

yTecnología. 
2040,2140 Máster Universitario en Física Médica 
2120 Máster Universitario en Gestión de Recursos Hídricos. 

 
2. Aprovar l’OCA dels següents másters en extinció: 
 

2050,2145 Máster universitario en Análisis del Rendimiento 
Deportivo/ Performance Analysis of Sport. 

2000 Máster universitario en Computación Avanzada y Sistemas 
Inteligentes (extinció). 

2015 Máster universitario en Historia de la Ciencia y 
Comunicación Científica (extinció). 

2012 Máster universitario en Interculturalización y Políticas 
Comunicativas en la Sociedad de la Información (extinción). 

2082 Máster Universitario en Internacionalización Económica: 
Integración y Comercio (extinció). 

2087 Máster universitario en Investigacion Matemática 
(extinción). 

2084 Máster universitario en Psicogerontología (extinción). 
2086 Máster universitario en Química Teòrica y Modelización 

Computacional (extinción). 
2053 Máster universitario en Sistemas y Servicios de la Sociedad 

de la Información (extinción). 
 
3. Aprovar els màsters següents, condicionats a què les 
OCA relacionades s’ajusten a les ràtios establertes al punt 
6.1.A) 3 dels criteris que regulen l’oferta del curs 
acadèmic 2013/14: 
 

2030,2148 Máster universitario en Biodiversidad, Conservación y 
Evolución.  

2027,2125 Máster universitario en Ciencas Avanzadas de las 
Telecomunicaciones Modernas. 

2033,2139 Máster universitario en Contaminación y Toxicología 
Ambientales. 

2035,2107 Máster universitario en Cooperación al Desarrollo. 
2037 Máster universitario en Desarrollo, Instituciones e 

Integración Económica. 
2062,2133 Máster universitario en Economía Industrial. 
2063.2134 Máster universitario en Empleo e Intervención en el 

Mercado Laboral. 
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2065 Máster universitario en Estudios Internacionales y de la 
Unión Europea. 

2067,2153 Máster universitario en Género y Políticas de Igualdad. 
2070 Máster universitario en Gestión y Promoción del Desarrollo 

Local. 
2103,2174 Máster universitario en Ingeniería de Telecomunicación. 
2072,2138 Máster universitario en Investigación y Uso Racional del 

Medicamento. 
2089,2175 Máster universitario en Optometría Avanzada y Ciencias 

de la Visión.  
 
4. Aprovar els másters següents, condicionats a què les 
OCA relacionades s’ajusten a la presencialitat de la 
menòria de verificació: 
 

2118 Máster universitario en Criminología y Seguritat. 
2060,2113, 
2128 

Máster universitario en Derecho de la Empresa. Asesoría 
Mercantil, Laboral y Fiscal.  

2179 Máster universitario en Dirección y Gestión de la Actividad 
Física y el Deporte.  

2039,2150 Máster universitario en Física Avanzada. 
2043,2154 Máster universitario en Gestión de la Calidad. 
2121 Máster universitario en Historia de la Formación del 

Mundo Occidental.  
2008,2173 Máster universitario en Ingeniería Electrónica. 
2181 Máster universitario en Interculturalidad, Comunicación y 

Estudios Europeos. 
2186 Máster universitario en Lógica y Filosofía de la Ciencia.  
2076,2159 Máster universitario en Pensamiento Filosófico 

Contemporáneo. 
Annex IV. 
 
Punt 11. Aprovació, si escau, de l’inici d’expedient d’elaboració de nous 
plans d’estudi de màster 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.  
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
El director de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria afegeix que el grau 
d’Enginyeria dóna accés al títol d’enginyer tècnic industrial i per tant, 
tenim l’obligació d’oferir el màster que habilita per a la professió 
d’Enginyer Químic. 
 
Per assentiment dels membres del Consell, es pren l’acord següent: 
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ACGUV 68/2013. “Iniciar l’expedient d’elaboració de 
noves memòries de verificació dels estudis de màster i la 
composició de les seues comissions elaboradores de plans 
d’estudi següents: 
 
- Màster universitari en Paleontologia Aplicada i Gstió de 
la Geodiversitat, adscrit a la FAcultat de Ciències 
Biològiques: 
 
CEPE: 
. Dr. Hector Botella Sevilla . President 
. Dr. Juan Usera Mata 
. Dr. Hugo Corbí Sevila. (Dep. Ciències de la Terra. Univ. 
Alacant). 
. Dra. Alice Giannetti (Dep. Ciències de la Terra. Univ. 
Alacant). 
. Dr. José F. Baeza Carratalá. Dep. Ciències de la Terra. 
Univ. Alacant). 
. Sra. Purificación Momparler Marí (PAS). 
. Sr. Humberto Ferrón Jiménez (estudiant). 
 
. Màster universitari en Enginyeria Química,  adscrit a 
l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria. 
CEPE: 
 
. Dr. Vicente Martínez Soria. President. 
. Dra. Aurora Seco Torrecilla. 
. Dr. Antoni Vicent Orchilés Balbastre. 
. Dr. Pablo J. Miguel Doz. 
. Dra. Amparo Cháfer Ortega. 
. Sr. Joaquín J. Debón Domingo (PAS) 
. Sra. Belén Uriol Balbín (estudiant).” 

 
Punt 12. Modificació, si escau, de la composició del Consell Assessor de 
l’Observatori Astronòmic 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. 
Afegeix que es tracta d’actualitzar la composició del Consell Assessor, 
d’acord amb l’article 74 dels Estatuts.  
 
El rector indica que el Consell és assessor de l’Observatori Astronòmic, un 
dels més antics. 
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Per assentiment dels membres del Consell, es pren l’acord següent: 
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ACGUV 69/2013. “Aprovar la següent composició del 
Consell Assessor de l’Observatori Astrònomic de la 
Universitat de València: 
 
.  Presidència: El rector o persona en qui delegue. 
. Vicepresidència: El director de l’Observatori 
Astronòmic. 
. Vocals: Un representant de la Generalitat. 

Un representant de l’Ajuntament de València. 
Un representant de l’Ajuntament d’Aras de los 
Olmos. 
Un representant del departament d’Astronomia 
i Astrofísica de la Universitat de València. 
El gestor del Pla Nacional d’Astronomia i 
Astrofísica. 
Una personalitat de reconegut prestigi 
internacional en l’àrea d’astronomia 
observacional. 

. Secretària: El Cap d’Instrumentació de l’Observatori 
Astronòmic.” 

 
Punt 13. Proposta, si escau, al Consell Social, de les comptes anuals de la 
UVEG, 2012. 
 
El gerent presenta l’assumpte i fa referència a la documentació que hi ha 
en el web de la Secretaria General i la correció d’errades que es lliura als 
membres del Consell en aquesta sessió. Informa que aquesta setmana es 
posarà a cobrament els rebuts de matrícula, com a conseqüència de les 
beques denegades. Aquest assumpte hauria de ser resolt abans d’acabar 
el període d’exàmens. 
 
Un altra assumpte és el de la tresoreria. Malauradament, les previsions més 
desfavorables s’estan complint. En cas que cobrem el que està “garantit” 
ens donaria estrictament per pagar les nòmines i els proveïdors l’abril i el 
maig, però per al 30 de juny necessitarem una injecció afegida de vint-i-
dos milions d’euros per poder afrontar al conjunt de les obligacions. 
Aquesta previsió de molta dificultat per al mes de juny s’està complint, ja 
que no s’han cobrat els endarreriments d’anys anteriors. En cas que 
superem aquesta etapa, la segona fase de dificultat serà superar el mes 
d’agost. No vol ser alarmista, només dir que s’està complint l’escenari 
previst. 
 
Destaca que els comptes del 2012 són pitjors que els de 2011. El 
document que es presenta és exhaustiu i l’apartat 4 de la memòria és molt 
detallat.  
 



 
 
Universitat de València. CONSELL DE GOVERN 29 D’ABRIL DE 2013 

-23- 

Pel fa a les despeses, han estat de 372,9 milions d’euros amb un superàvit 
en l’exercici. Les despeses de personal s’han reduït en un 3,1% per sota 
de les despeses de l’any 2009, i l’evolució de la plantilla es manté estable. 
Les jubilacions anticipades suposen 3,7 millions d’euros i les despeses de 
funcionament corrent són les mateixes que el 2009.  
 
Respecte de les despeses financeres han pujat a causa dels interessos de 
demora.  
 
S’ha demanat l’ajornament de parcs científics i tecnològics. 
 
De tot això es desprèn que la situació va comprimint-se a un escenari 
crític, que serà el mes de juny. 
 
El Consell de direcció va adoptar la decisió d’ajornar el pagament dels 
complements específics de la paga extraordinària del professorat del 
2009. Mentrestant, s’ha demanat a Conselleria que informe sobre la 
legalitat de l’acord i el seu finançament. Ja tenim la resposta a la legalitat 
però no al finançament. Per tant, no s’ha previst pagar el 30 de juny ni 
tampoc l’agost, com s’havia dit. Demana que s’ajorne aquesta decisió fins 
que passe l’estiu. Les cinc universitats públiques estem treballant per 
demanar a Conselleria un compromís de pagament. 
 
Al 2012 es van reclamar els interessos meritats del 2010 i 2011 i la 
situació és de desestimació presunta per silenci administratiu. El segon pas 
és portar al contenciós els endarreriments del 2012. 
 
Els rectors de les cinc universitats públiques han adreçat al president de la 
Generalitat la seua angoixa pel fet que es trasllade al ministeri d’Hisenda la 
responsabilitat de pagaments i que els ajuntaments i altres organismes 
siguen preferents. S’ha demanat que s’incloga les universitats al llistat de 
preferències. 
 
S’obre un torn d’intervencions. 
 
El degà de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació felicita al 
gerent i l’equip de direcció pel seu esforç i la cura en l’elaboració dels 
comptes. Opina que estem en bones mans, ja que en la situació que patim, 
mantenir els serveis sense pèrdua de qualitat en els ensenyaments ni en 
les instal·lacions requereix un treball extra. 
 
El degà de la Facultat d’Economia indica que sería molt útil tenir un resum 
executiu dels problemes més significatius i dels quadres que marquen els 
límits, que siga de lectura flexible per a poder debatre o aclarir coses, 
sobretot per a les persones perjudicades.  
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El president de la Junta de PDI indica que ja sabem que la situació és greu, 
però la societat ha de conéixer-la, perquè sembla que ací no passa res. Pel 
que fa als endarreriments del 2009, cal buscar una eixida raonable. 
 
Rafael Martínez Durá pregunta pels percentatges d’ingressos per convenis 
i contractes amb entitats privades i sobre la transferència del 
coneixement. 
 
El gerent li respon que representa un 4,1% del 9%. Respecte a la 
investigació, indica que és tan important com la docència. Contesta al 
degà de la Facultat d’Economia que intentarà fer el resum que li demana. 
 
Se sotmet a votació la proposta. La votació es fa a mà alçada i per 
unanimitat (31 vots a favor), es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 70/2013. “Proposar al Consell Social l’aprovació 
de la proposta dels comptes anuals de la Universitat de 
València, corresponents a l’exercici 2012, que s’adjunten 
com a annex.” Annex V. 
 

Punt 14. Aprovació, si escau, de proposta al Consell Social de modificació 
del reglament d’execució pressupostària, 2013. 
 
El gerent presenta l’assumpte i fa referència a la documentació que hi ha 
en el web de la Secretaria General. Afegeix que té informe favorable de la 
Comissió Econòmica.  
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
El president de la Junta de PDI es refereix als cursos de postgrau. Opina 
que en l’assumpte de les retribucions, s’hauria d’introduir un mínim. 
 
La vicerectora de Postgrau indica que no s’ha establert el mínim perquè 
s’ha calculat que per al professorat extern serien 72 euros/hora. Es pot 
estudiar per al proper any. 
 
Se sotmet a votació la proposta. La votació es fa a mà alçada i per 
unanimitat (29 vots a favor), es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 71/2013. “Proposar al Consell Social l’aprovació 
de la proposta de les modificacions del reglament 
d’execució pressupostària, 2013 informades 
favorablement, que s’adjunten com annex.” Annex VI. 
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Punt 15. Autorització, si escau, per a la signatura de convenis de 
col·laboració.  
 
El vicerector de Participació i Projecció Territorial, la vicerectora de 
Comunicació i Relacions Institucionals, el vicerector d’Investigació i Política 
Científica i la vicerectora de Relacions Internacionals i Cooperació 
presenten les seues propostes de conveni 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 72/2013. “Autoritzar la signatura del conveni 
marc de col·laboració entre el grup empresarial Balnearis 
Actius i la Universitat de València.  Estudi General, el text 
del qual s’adjunta com annex.” Annex VII. 

 
ACGUV 73/2013. “Autoritzar la signatura del conveni 
marc de col·laboració entre la Fundació FLENI de Buenos 
Aires (Argentina) i la Universitat de València.  Estudi 
General, el text del qual s’adjunta com annex.” Annex 
VIII. 

 
ACGUV 74/2013. “Autoritzar la signatura del conveni 
marc de col·laboració entre la Universitat d’Alacant, la 
Universitat Juame I de Castelló i la Universitat de 
València. Estudi General, per a la coedició de publicacions 
(revista MonTI), el text del qual s’adjunta com annex.” 
Annex IX. 

 
ACGUV 75/2013. “Autoritzar la signatura del conveni 
marc de col·laboració entre la Union Internationale des 
Huissiers de Justice i la Universitat de València.  Estudi 
General, el text del qual s’adjunta com annex.” Annex X. 

 
ACGUV 76/2013. “Autoritzar la signatura del conveni de 
col·laboració entre l’Institut Nacional de Recherche 
Agronomique (França) i la Universitat de València.  
Estudi General, el text del qual s’adjunta com annex.” 
Annex XI. 

 
ACGUV 77/2013. “Autoritzar la signatura del conveni de 
col·laboració entre la Universidade Estadual de Maringá 
(Brasil) i la Universitat de València.  Estudi General, el 
text del qual s’adjunta com annex.” Annex XII. 
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Puntn 16. 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. 
Afegeix un curs més de la Facultat de Dret. 
 
S’obre un torn d’intervencions No hi ha sol·licituds.  
 
Per assentiment dels membres del Consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 78/2013. “Aprovar la realització de les activitats 
puntuals d’extensió universitària, que s’adjunten com 
annex.” Annex XIII. 

 
Punt 17. Aprovació, si escau, d’un contracte de llicència de drets d’ús i 
explotació de patent. 
 
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. 
Indica que la patent és per obtenir imatges tridimensionals.  
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds. 
 
Per assentiment dels membres del Consell es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 79/2013.  
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 P201231243, amb títol 
“Dispositivo y procedimiento de obtención de imágenes 
densitométricas de objetos mediante combinación de 
sistemas radiológicos y cámaras de profundidad”, 
sol·licitat el 31 de juliol de 2012 a l’Oficina Espanyola 
de Patents i Marques, dels quals és cotitular la 
Universitat de València en un 8,25%, no son necessaris 
per a la defensa o millor protecció de l'interés públic. 
 

2. Aprovar la llicència d’explotació de la patent esmentada 
en el punt anterior, d'acord amb el contracte que 
s'adjunta com a annex.” Annex XIV. 

 
Punt 18. Posicionament al voltant de l’informe de la comissió d’experts 
sobre la universitat espanyola.  
 
El rector presenta l’assumpte i fa referència al document que es lliura als 
membres del Consell en aquesta sessió. Agraeix al vicerector de Cultura la 
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seua tasca i també a totes les persones que han treballat per aportar-nos 
aquest document, que és elegant, respectuós i de caire constructiu. Indica 
que encara es pot millorar fins al Claustre. 
 
El rector cedeix la paraula al degà de la Facultat de Filologia, Traducció i 
Comunicació perquè presente el document elaborat.  
 
El degà de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació agraeix la 
confiança dipositada i al vicerector de Cultura i Igualtat li agraeix la seua 
disponibilitat. Presenta un esborrany en castellà perquè s’ha d’adreçar a la 
CRUE i al Ministeri. S’han tingut en compte els comunicats que han arribat 
en aquests mesos. Esmenta alguns que s’han emprat, com ara, el de la 
Facultat de Ciències Socials, de la Facultat de Química, del Comité 
d’Empresa, de la Facultat de Magisteri, de la Junta de PDI y  PAS. També 
agraeix la disponibilitat dels degans i deganes i les reflexions de la taula 
redona del Claustre Obert. Aquest document no és un compendi de totes 
les aportacions, sinó més aviat una esmena a la totalitat.  
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
El degà de la Facultat d’Economia proposa subsitutir les darreres quatre 
línies del segon paràgraf pel següent: …. “el Consejo de Gobierno, reunido 
en sesión ordinaria del dia 29 de abril de 2013, acuerda transmitir este 
documento de trabajo al Claustro de la UVEG entendiendo que servirá 
también como documento de discusión en las Juntas de Centro o oualquier 
otro òrgano representativo de la universidad para integrar el máximo de 
voluntades posible antes del citado Claustro. El documento del Claustro 
será tramitado al Ministerio de Educación….” 
 
Miquel Coll dóna suport a la intervenció del degà de la Facultat d’Economia 
i entèn que le document és millorable. Proposa que en tots els documents 
es recorde la quantitat que ens deu la Generalitat i que en l’apartat f) el 
temps verbal siga present i no futur.  
 
Gerard Martínez demana que es tinga en compte el parer dels estudiants, 
però encara no tenen el document. 
 
El degà de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació indica que ho 
té en compte. 
 
La degana de la Facultat de Dret felicita al vicerector de Cultura i Igualtat i 
al degà de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació per l’elaboració 
del document. 
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El degà de la Facultat de Ciències de l’Activitat Física i l’Esport transmet la 
seua felicitació per la redacció del document. Proposa que a l’apartat 2.b) 
s’afegisca alguna referència a les qüestions econòmiques. 
 
El president de la Junta de PDI està d’acord amb el procediment. Subscriu 
la intervenció de Miquel Coll. Una vegada reunit el Claustre, hauriem de 
pensar en la projecció pública del document i com es difondrà. 
 
El degà de la Facultat de Ciències Socials demana una resposta a 
l’assumpte de les titulacions de tres anys. Opina que no és el moment de 
revisar les titulacions, ja que el Pla Bolonya encara no està completament 
implantat. Per tant, considera que l’informe no pot ser un document vàlid 
per a entrar en el procès de millora de la Universitat.  
 
El vicedegà de la Facultat de Psicologia suggereix que es posen algunes 
dades objectives, que a més, són contradictòries amb el documents dels 
experts, com ara que la Universitat ocupa els primers llocs en els índex de 
confiança de la societat espanyola.  
 
El degà de la Facultat de Economia opina que el tema del finançament està 
molt estudiat. 
 
El rector afegeix que es treballarà amb les aportacions que puguem rebre i 
es posarà en el web. 
 
Se sotmet a votació la proposta. La votació es fa a mà alçada i per 
unanimitat (25 vots a favor) es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 80/2013. “Aprovar el posicionament que 
s’adjunta com a annex, al voltant de l’informe de la 
comissió d’experts sobre la universitat espanyola.” Annex 
XV. 

 
Punt 19. Modificacions pressupostàries.  
 
No hi ha cap proposta.  
 
Punt 20. Torn obert de paraules. 
 
El degà de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació intervé sobre 
les obres previstes a la Facultat de Filologia. Fa més de cinc anys hi havia 
un pla director que comprenia la substitució de falsos sostres i el 
sanejament de les instal.·lacions de dins amb un pressupost de nou 
milions d’euros. Aquest pla director naix en un temps de bonança i 
estabilitat. El pla ha anat endarrerint-se any rere any sense cap justificació 
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oficial per part de la Universitat i ha creat incertesa entre el personal de la 
Facultat. Amb la crisi econòmica i des del 2010 s’ha reclamat una 
justificació de les obres urgents i si no ho són, s’ha demanat que es 
realitzen les actuacions parcials estrictament necessàries i la resta dels 
diners que es destinen a altres necessitats. S’han fet diverses reunions. 
L’estiu passat va eixir la licitació de l’obra i a inicis del 2013 s’ha resolt el 
concurs. L’empresa que ha guanyat ha fet una rebaixa pressupostària del 
60%, i ara el pressupost és de 3,6 milions d’euros, la qual cosa és més 
raonable i ajustat als temps actuals. 
 
El 15 de febrer, el rector amb la vicerectora de Sostenibilitat, Campus i 
Planificació i el Gerent ens va reunir per informar-nos i preguntar si la 
Facultat tenia alguna objecció a l’execució de l’obra. La Facultat va dir que 
no teníen cap evidència que un pla director integral de l’edifici fos 
necessari i urgent. Van insistir que la Facultat no es negava a admetre les 
obres, sempre que estigueren justificades i que no teníen constància de 
cap informe tècnic sobre la necessitat o urgència d’una actuació integral. 
Ens van contestar que es faria al més aviat possible. Dos mesos desprès 
ens van informar sobre l’inici imminent de les obres i no tenim l’informe 
demanat. L’arquitecte va dir que no hi havia cap informe, sinó unes 
justificacions sobre les actuacions parcials que s’havien fet. Opina que el 
procediment no és tan transparent com desitjaria. 
 
La Junta de Facultat no pot paralitzar les obres, però el Consell de Govern, 
potser, sí que ho podria fer. Demana al rector que exigisca l’informe tècnic 
que explicite la necessitat i urgència del pla director i en cas que no es 
faça un informe en aquests termes, que es considere la paralització del 
projecte integral i que s’intervinga només en les zones on siga 
estrictament necessari. 
 
El degà de la Facultat de Filosofia i Ciències de l’Educació indica que la 
cafeteria de la Facultat continua tancada. Hi ha malestar en el centre i es 
troba amb algunes pressions. Demana que es revise la situació i es busque 
una solució. 
 
Guillem Chismol comunica que entre els estudiants de grau hi ha certa 
angoixa perquè el termini de subscripció en el màster de secundària acaba 
abans del termini per entregar les actes i no es podem matricular sense 
haver acabat el grau. 
 
La vicerectora de Postgrau indica que el màster de secundària obrirà la 
preinscripció al final del mes, igual que la resta i s’hi podran preinscriure 
sense tenir acabat el grau; però, per matricular-s’hi cal tenir la titulació 
escaient. 
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Gerard Martínez indica que s’ha convocat vaga general d’educació per al 9 
de maig. Voldria fer arribar el manifest de l’assemblea interuniversitària als 
membres de la comunitat universitària i pregunta si la Universitat ho pot 
fer públic o si es pot utilitzar la llista zero. Dimecres és el dia del treball i 
es podria fer una crida des de la Universitat. 
 
El president de la Junta de PDI recorda a tots que la convocatòria de vaga 
del dia 9 és per a tot el sistema educatiu de l’estat espanyol i per això és 
molt important. Demana que es recorde que no s’han de posar exàmens o 
que es traslladen a altres dies, perquè tots puguen exercir la seua opció 
lliurement. 
 
El rector contesta a Gerard Martinez i al president de la Junta de PDI que 
convocarà una reunió abans del 9 de maig per a tractar l’assumpte. 
Respon al degà de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació que 
s’ha de valorar que un deganat vulga reflexionar millor sobre el que s’ha de 
fer i si vol centrar-se en allò que és més urgent i necessari. Considera que 
la Facultat de Filologia duu molts anys esperant la reforma. En tot cas i 
encara que està licitada, pot ser revisada. La vicerectora pot anar a la 
Junta de Centre a donar quantes explicacions procedisquen. Insisteix que 
la vicerectora de Sostenibilitat, Campus i Planificació sempre ha estat 
disponible i farà les reunions necessàries.  
 
Pel que fa a la cafeteria, el cànon que té establert la Gerència ha estat 
considerat no assumible pel Sr. Valero. Li consta que la vicerectora ha fet 
alguns intents per solucionar aquesta situació. Es continuarà estudiant, 
però cal tenir en compte que cada vegada els serveis de cafeteria són 
menys atractius. 
 
I com que no hi ha més assumptes que tractar, es clou la sessió a les 
15,30 hores, de la qual cosa com a secretària general, estenc aquesta 
acta. 
 
Vist i plau 
El rector 
 
 
 
 
Esteban Morcillo Sánchez. 
 
 
 
 
 


