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CONSELL DE GOVERN 
 
A la ciutat de València, el dia 28 de maig de 2013, a les 9’20 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. 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 
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Degà Fac.  Economia: Vicent Soler 
i Marco 
 
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. Dret: Jesús Estruch 
Estruch  
 
PDI Fac. Farmàcia: Luis Torres 
Asensi 
 
PDI Fac. Química: Maria Teresa 
Picher Uribes. 
 
PDI Fac. Economia: Vicenta 
Dolores Forés Conchell 
 
PDI Fac. Filosofia i C. Educació: 
María Jesús Martínez Usarralde 
 
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. Filologia, Traducció 
i Comunicació: Alberto Gradolí 
Vivas 
 
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 Fac. Filosofia i C. Educació: 
M.Luisa Manzano Hernández 
 
PAS CADE: Gonzalo Montiel Roig 
 
PAS Servei Tècnic i de 
Manteniment: Rosa Maria 
Mochales San Vicente 
 
Representant Consell Social: 
Amparo García Chapa 
 
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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Vicedegà Fac. viceoteràpia: 
Francisco. J. Pérez Moltó 
 
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 ETSE: Javier Martínez Plume 
 
Estudiant Fac. Economia: Rubén 
Ramírez Serrano 
 

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

 
Punt 1. Aprovació, si escau, de l’acta del Consell de Govern de 29 d’abril 
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.  
 
Intervenen el president de la Junta de PDI i el degà de la Facultat de 
Filologia, Traducció i Comunicació presenten modificacions que són 
acceptades. 
 
Per assentiment dels membres del Consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 81/2013. “Aprovar l’acta del Consell de Govern 
de 29 d’abril de 2013 amb les modificacions següents: 
 
. A la pag. 27, en el paràgraf 3r. substituir  “UJI” per 
“Claustre Obert”. 
 
. A la pàg. 28, en el 2n paràgraf eliminar la referència a la 
Junta de PDI i de PAS .” 

 
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 catedràtic jubilat Francisco Sanz Ruiz, del Departament de 
Física de la Terra i Termodinàmica.  
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. L’estudiant Sergio Castillo Revenga de la Diplomatura de Ciències 
Empresarials. 
. L’estudiant Juan Estelberto Capachito, de la titulació de Pedagogia.  
 
A continuació transmet les felicitacions següents: 
 
. El 2 de maig es va atorgar el Premi Vicent Ventura 2013 (edició XIV) a la 
periodista Sra. Rosa Solbes i l’activista cultural Albert Sánchez-Pantoja per 
la seua trajectòria cívica, democràtica i de compromís amb la cultura i 
llengua valencianes.  
 
. El catedràtic Dr. Manuel Serra Galindo és el nou director de l’Institut 
Cavanilles de Biodiversitat i Biologia Evolutiva.  
 
. El professor associat del Departament de Direcció d’Empreses “Juan José 
Renau Piqueras”, Fernando Zárraga Quintana pel seu càrrec de nou gerent 
de la Fundació Parc Científic de la Universitat de València.  
 
. La professora Francisca Suau Jiménez del Departament de Filologia 
Anglesa i Alemanya pel càrrec de Directora de l’Institut Interuniversitari de 
Llengües Modernes de la Comunitat Valenciana (IULMA) integrat en 
l’actualitat per les tres universitats públiques valencianes: Universitat de 
València, d’Alacant i la Universitat Jaume I. 
 
. L’Institut de Robòtica i de Tecnologies de la Informació de la Universitat 
de València (IRTIC), per haver creat juntament amb l’empresa valenciana 
Motrix la primera F1 GameZone de simulació en el Circuit de Montmeló, 
adreçat al públic assistent al Gran Premi. 
 
. El projecte Aging Eye del grup d’investigació d’Optometria de la 
Universitat de València, que ha sigut el primer de l’avaluació del programa 
“Marie Curie Initial Training Networks” (ITN). Per tant, felicitem al seu 
director Robert Montés Micó, que dirigirà una investigació europea de 3,1 
milions d’euros amb col·laboració empresarial, a fi de millorar les diagnòsis 
de les catarates i la presbicia. 
 
. El catedràtic Dr. José Maria Peiró Silla, per rebre el premi de La Societat 
Europea de Psicologia del Treball i de les Organitzacions (EAWOP en les 
seues sigles en angès) a la trajectòria científica i professional, el passat 22 
de maig, durant la cerimònia d’inauguració del 16è Congrès de Psicologia 
del Treball i les Organitzaciones, a la ciutat alemanya de Münster. 
 
. El professor José E. Pérez Ortín, director del grup de Genòmica Funcional 
de Llevats de la Universitat de València, per participar en la investigació 
d’àmbit internacional que han descobert que l’expressió gènica en 
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cèl·lules eucariotes és circular, en lloc de seguir un procès lineal, com es 
pensava. Aquesta troballa sobre el funcionament molecular del llevat o 
rent s’ha publicat a la revista Cell i aporta informació valuosa per al seu ús 
en la creació de noves teràpies. 
 
. Ahir es va celebrar el lliurament de la Medalla de la Universitat de València 
a la Societat Filharmònica de València. 
 
S’han signat els convenis següents: 
 
. El 30 d’abril es va signar el conveni de col·laboració entre l’Associació 
Nacional de Societats Financeres (ANSOFI), associació empresarial d’àmbit 
nacional que integra empreses dedicades a facilitar finançament a 
xicotetes i mitjanes empreses, essencialment mitjançant el descompte de 
pagarés. 
 
. El 13 de maig es va formalitzar el conveni de col·laboració entre la 
mercantil BIOPOLIS, S.L. i la Universitat de València (participació oen 
programes formatius com iGEM 2013). 
 
. El 15 de maig es va signar el conveni marc de col·laboració entre el 
Col·legi d’Economistes de València i la UVEG, per renovar el conveni signat 
el 6 de març de 2002. 
 
Indica que a Màlaga van tenir lloc tres convocatòries: 
 
. La Comissió Executiva REDEMPRENDIA. 
. La Junta General d’Accionistes de Universia. 
. L’Assemblea General de la CRUE 
 
El 23 de maig es va reunir el Claustre de la Universitat de València, que va 
ser retransmet en directe per primera vegada.  
 
Des de la CRUE ens han comunicat que el passat 24 de maig es va 
constituir a instàncies de la Secretaria d’Estat d’Universitats, la comissió 
mixta MECD-CRUE per a l’estudi de la millora del sistema universitari 
espanyol. Es pretèn analitzar i abordar en profunditat en pròximes reunions 
els possibles acords de reforma del marc vigent.  
 
El rector indica que el 13 de maig va començar la II Setmana Universitària 
pel Comerç Just de la Universitat de València i l’Organització de Comerç 
Just IDEAS, amb propostes per a públics de totes les edats organitzades 
per la Xarxa Valenciana de Consum Responsable.  
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The New York Times es fa ressó d’un màster internacional on la Universitat 
participa en un màster IMBA de doble titulació internacional, l’International 
Master in Business Administration (MBA), junt amb altres sis universitats 
del món, en cada una de les quals s’imparteix una especialitat.  
 
El premi Nobel de Medicina de 2008, Harald zur Hausen, ha sigut nomenat 
acadèmic d’honor de la Reial Academia de Medicina i Ciències de la 
Comunitat Valenciana. 
 
S´ha dut a terme a Tindouf (oest d’Algèria), la primera fase del projecte 
“Consolidació del Centre Cultural i Programa d’Activitats Formatives”, que 
ha finalitzat amb 120 dirigents i responsables saharauis, la majoria dones, 
dins del marc de la convocatòria de projectes de cooperació al 
desenvolupament promoguda. 
 
Recetment ha tingut lloc la 12ª edició del Foro d’ocupació de la Facultat 
d’Economia amb la participació d’empreses. 
 
Finalment, cedeix la paraula la vicerectora d’Ordenació Acadèmica i 
Professorat perquè informe sobre l’acreditació i l’avaluació del professorat.  
 
La vicerectora d’Ordenació Acadèmica i Professorat informa sobre el 
complement retributiu que es recull en el Decret 174/2002 del Consell 
Valencià. És un complement que específicament va adreçat al professorat 
que tinga acreditada l’habilitació estatal per al cos de professorat 
d’universitat. Les universitats valencianes ja aplicaven aquest complement 
als seus professors habilitats. Després s’aprovà l’acreditació. Al 2009 es fa 
una consulta sobre la compatibilitat entre habilitació i acreditació. La 
resposta de Conselleria és que l’art. 23 del decret esmentat és d’aplicació 
per al cos de professorat d’universitat TU i CU habilitats, i que no és 
extensible al professorat acreditat. 
 
Davant d’aquest aclariment les universitats valencianes no apliquen aquest 
complement al professorat acreditat a les figures de TU i CU. Un professor 
de la nostra universitat com a professor acreditat interposa recurs i la 
sentència li és favorable. La Conselleria ha interposat recurs de casació en 
interés de llei.  
 
En aquests moments estem pendents que el jutgat comunique la sentència 
extensa i la resolució del recurs de casació per interés de llei. Després 
s’haurà d’executar i es donarà la informació escaient. 
 
S’obre un torn d’intervencions. 
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La degana de la Facultat de Geografia i Història agraeix la informació 
aclaridora, que transmetrà al professorat de la Facultat. 
 
Dulce Contreras indica que si finalment no hi ha diferència entre 
acreditació i habilitació, s’haurà de pagar el complement. 
 
La vicerectora d’Ordenació Acadèmica i Professorat indica que si la 
sentència ho diu, s’haurà de fer. 
 
El degà de la Facultat de Filologia, Comunicació i Traducció indica, respecte 
de l’informe de la comissió d’experts, que no es renuncia a la possibilitat 
d’aportar suggeriments. Per tant cal continuar treballant i com el procés 
no està tancat, s’ofereix a col·laborar en el que siga necessari. 
 
El rector indica que la idea és produir un document ample que reculla les 
aportacions positives de tots i lliurar al Ministeri no sols el text sinó també 
les aportacions de professorat i Juntes de centres, institututs, i 
departaments, etc.  
 
Punt 3. Informe sobre comissions de serveis.  
 
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. Es tracta de cinc sol·licituds de comissions de serveis.  
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Per assentiment dels membres del Consell, es prenen els acords següents: 
 

ACGUV 82/2013. “Informar favorablement la sol·licitud 
de comissió de serveis de Pablo Oñate Rubalcaba, 
professor d’aquesta universitat, adscrit al Departament de 
Dret Constitucional, Ciència Política i de l’Administració, 
per a prestar els seus serveis a la Universitat Carlos III de 
Madrid, durant el curs acadèmic 2013/2014.” 
 
ACGUV 83/2013. “Informar favorablement la sol·licitud 
de comisió de serveis de Nieves Ledesma Marín, 
professora d’aquesta universitat, adscrita al Departament 
de Didàctica i Organització Escolar, per a prestar els seus 
serveis en la Universitat Pública de Navarra, durant el 
curs acadèmic 2013/2014.” 

 
ACGUV 84/2013. “Informar favorablement la sol·licitud 
de comissió de serveis de Juan Carlos Valderrama Zurian, 
professor de la Universitat de València, adscrit al 
Departament d’Història de la Ciència i la Documentació 
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per a prestar els seus serveis a la Conselleria de 
Governació i Justícia  de la Generalitat Valenciana,  
durant el curs acadèmic 2013/2014.” 

 
ACGUV 85/2013. “Sol·licitar a la Universidad de Múrcia 
comisión de servicios a favor de Juan José Martínez 
Sierra, profesor de esa universidad (Departmaento de 
Filologia Inglesa y Alemana), para prestar sus servicios en 
la Universitat de València, durante el curso académico 
2013/2014.” 
 
ACGUV 86/2013. “Sol·licitar a la Universitat Politècnica 
de València comissió de serveis a favor de Ramón Esteban 
Romero, professor d’eixa universitat, (Departament de 
Matemàtica Aplicada) per a prestar els seus serveis a la 
Universitat de València, durant el curs acadèmic 
2013/2014.” 
 

Punt 4. Retribucions addicionals del PDI funcionari, 2013 (complement 
autonòmic). 
 
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 l’annex III de la proposta conté els professors que no 
compleixen els requisits, però també es lliuraran a l’AVAP. 
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds. 
 
Per assentiment dels membres del Consell es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 87/2013.  
“1. Aprovar la proposta d’assignació de complement 
autonòmic per a l’exercici 2013, referida al professorat 
consignat en  l’annex I. 
 
2. Trametre a l’AVAP les relacions de professorat que han 
demanat retribució addicional pel concepte de l’article 24 
(mobilitat), d’acord amb els annexos II i III. 
 
L’annex II conté la relació de professors i professores i 
estades que arriben a 180 dies amb estades iguals o 
superiors a 15 dies, i que es gaudiren en el període 
comprés entre l’1 de gener de 2006 i el 31 de desembre de 
2012, en universitats o altres centres docents o 
investigadors. 
 
L’annex III conté la relació de professors i professores que 
no compleien els requísits per a aparèixer a l’annex II. 
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3. En tot cas les sol·licituds dels interessats es trametran a 
l’AVAP juntament amb la documentació aportada per a 
la seua reconsideració. 
 
4. Delegar en la vicerectora d’Ordenació Acadèmica i 
Professorat, l’elaboració de la proposta d’acord de 
retribucions addicionals per als professors que presenten 
sol·licituds per a l’exercici 2013, d’ara endavant, en 
aplicació de la base cinquena de la convocatòria, aprovada 
per resolució del rectorat de la Universitat de València, de 
21 de desembre de 2012.” Annex I. 

 
Punt 5.  Informe sobre participació de la Universitat de València en el 
programa DOCENTIA. Proposta d’avaluació en l’activitat docent. 
 
La vicerectora d’Ordenació Acadèmica i Professorat indica que en el darrer 
Consell de Govern es va informar sobre el compromís assolit en Mesa 
Negociadora per a avaluar les propostes de nou i arribar a un consens. 
Malauradament no s’ha arribat a un consens. Fa un breu resum dels punts 
que es tractaren i del motiu de no arribar a un acord i, a més, aclarir les 
posicions d’algunes seccions sindicals. 
 
Les propostes presentades en l’anterior Mesa Negociadora per part dels 
sindicats es van integrar majoritàriament i es va lliurar de nou el document 
DOCENTIA per a la seua valoració per les seccions sindicals. En la Mesa 
Negociadora s’hi va iniciar un debat al voltant del nou document. S’hi va 
arribar a un punt de desacord en dues assumptes: el model d’avaluació i la 
càrrega docent del professorat. La vicerectora va concloure que el model 
d’avaluació s’imposa per l’ANECA i no es pot canviar i la càrrega docent 
també és un model que deriva del marc legal actual. 
 
Les seccions sindicals van demanar que el document s’aparcara per 
continuar debatint sobre el model d’avaluació de la docència. Per tant, 
l’assumpte queda obert i la vicerectora es va comprometre a informar 
puntualment a les seccions sindicals de les conseqüències de la no 
aplicació del programa Docentia (acreditaciones de nou professorat i 
seguiment de les titulacions). Si no s’implanta el programa, l’AVAP ja ha 
informat que donarà un informe negatiu de les titulacions en el apartat 
relacionat amb l’avaluació del professorat.  
 
Puntualitza algunes informacions que s´han donat i que no són exactes. 
Per una banda, algunes seccions sindicals han dit que s’ha incorporat una 
mínima part de les esmenes, això no és correcte. S’han incorporat totes, 
tret de dues: el mostreig d’enquestes i la dedicació docent de tot el 
professorat a 240 hores, ja que no és vinculant i no depèn de nosaltres.  
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Altre assumpte que es demanava era incloure el no reconeixement dels 
encàrrecs docents en l’avaluació de la docència. Es va mantenir la doble 
titulació (de les seccions sindicals i d’un grup de treball que volia que es 
recollira tot el que fa el professorat) amb l’objectiu de poder optar per la 
redacció de consens en la Mesa Negociadora. 
 
A més a més, la vicerectora va aclarir que la informació divulgada pels 
sindicats STEPV i UGT sobre la dedicació del professorat referent a que “la 
major part del professorat de la nostra universitat està a 290 hores de 
dedicació docent”, no era correcta. Les xifres són les següents, referides a 
personal funcionari i contractats laborals indefinits: 656 persones a 290 
hores; 675 a 160 hores; 890 a 240 hores. 
Al voltant de l’afirmació que hi ha un ampli superàvit de recursos en la 
Universitat, va informar que tenim 61 àrees amb dèficit i 42 amb 
superàvit. La resta estan equilibrades.  
 
Per tant, el document DOCENTIA continua sent un document obert, que 
continuarem treballant quan hi haja disposició per avançar, ja que s’ha 
debatut molt.  
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
Dulce Contreras indica que li preocupa el temps dedicat i la repercusió per 
als acreditats. Proposa que es pregunte a l’ANECA quina és la situació per 
a ells, per veure les repercusions reals.  
 
La degana de la Facultat de Geografia i Història indica que en la reunió de 
degans i deganes aquest assumpte va ser el més important. Manifesta la 
seua preocupació perquè sembla que aquest assumpte està bloquejat i 
repercuteix en les titulacions i en les acreditacions. Està d’acord amb la 
proposta de Dulce Contreras de demanar informació i li preocupa si poden 
haver repercusions per als màsters i doctorats i per a les mencions 
d’excel·lència o per a aconseguir beques d’investigació. També està 
preocupada per la gent més jove. S’hauria de veure com desbloquejar 
l’assumpte.  
 
La vicerectora d’Ordenació Acadèmica i Professorat agraeix les 
intervencions. Li sembla bé fer la consulta a l’ANECA i a l’AVAP sobre les 
repercusions. La seua preocupació són les persones que es poden veure 
afectades i les titulacions. Quan a un ajudant no se li acredite, es 
convertirà en una persona afectada. Indica que en els assumptes 
problemàtics no tenim marge de maniobra. Es farà la consulta per escrit i 
s’informarà als òrgans competents. 
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La vicerectora de Postgrau indica que l’acreditació dels màsters seria per 
al proper any i no tenir el document tindrà un efecte negatiu. 
 
El president de la Junta de PDI no opina que l’assumpte no tinga eixida. 
Aquest assumpte no és irrelevant i li sembla bé que es facen les consultes. 
En funció de les respostes, es replantejaran les coses. Sap que el resultat 
no és l’esperat, però no se sent resposable de les aportacions d’algunes 
seccions sindicals. S’ha treballat molt i es continuarà treballant. 
 
Elena Grau pregunta en què som nosaltres diferents d’altres universitats 
que ja tenen el document aprovat.  
 
La vicerectora d’Ordenació Acadèmica i Professorat també es fa eixa 
pregunta i no té resposta. Cal tenir en compte que entrarem en un període 
experimental on es poden modificar les coses en funció de l’aplicació de 
l’avaluació. El més important és començar i poder dir que el programa està 
en marxa. ANECA ha dit que hi ha diferència entre aplicació experimental i 
no aplicació. 
 
El rector indica que cal seguir treballant. 
 
Punt 6. Aprovació, si escau, de sol·licituds de canvi dedicació.  
 
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.  
 
Per assentiment dels membres del Consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 88/2013. “Aprovar la sol·licitud de canvi de 
dedicació a tres hores de la professora Antonia Navarro 
Jiménez, del Departament de Didàctica de l’Expressió 
Musical, Plàstica i Corporal.” 

 
Punt 7. Aprovació, si escau, de convocatòria de concurs d’accés de places 
de funcionaris. 
 
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 ens han autoritzat les places de l’anterior Consell de 
Govern.  
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
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Per assentiment dels membres del Consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 89/2013. “Aprovar els perfils i informar 
favorablement sobre els tribunals per a convocar concurs 
d’accés de les places de funcionaris que s’adjunten com a 
annex .” Annex II. 

 
Punt 8. Aprovació, si escau, de convocatòria de places de contractat 
doctor. 
 
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 la Comissió de Professorat ha informat favorablement 
la proposta i s’han fet modificacions en les places següents:  
 
. Plaça núm. 5472. Es proposa incloure la titulació de Tècniques i 
Investigació de Mercats.  
. Plaça núm. 5483. Es proposa incloure les tres titulacions: Farmàcia, 
Nutrició i Dietètica i Ciència i Tecnologia dels Aliments. El perfil 
investigador és: Avaluació per risc per microtoxines. 
. Plaça nùm. 6214.  El departament demana que es mantinga la proposta 
de: docència fonamental en Criminologia.  
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
La degana de la Facultat de Dret demana suport per a la proposta del 
Departament, però en cas que no siga així, proposa: docència de l’àrea de 
Dret Penal en assignatures de Criminologia. 
 
José Landete està amb el perfil docent. 
 
La degana de la Facultat de Geografia i Història demana informació, ja que 
en algunes universitats sembla que aquestes places han estat recurrides 
pel Ministeri d’Hisenda.  
 
La vicerectora d’Ordenació Acadèmica i Professorat indica que en la 
Comissió de Professorat totes les intervencions demanaven la no exclusió 
de la titulació de Dret. Per tant, a petició de la Degana, s’inclina per 
mantenir la proposta de docència de l’àrea de Penal en assignatures de 
Criminologia. 
 
Se sotmet a votació la proposta. La votació es fa a mà alçada i per 
unanimitat (40 vots a favor), es pren l’acord següent: 
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ACGUV 90/2013. “Aprovar els perfils i informar 
favorablement sobre els tribunals per a convocar concurs 
d’accés de les places de contractat doctor que s’adjunten 
com a annex .” Annex III. 

 
Finalment, la vicerectora d’Ordenació Acadèmica i Professorat contesta la 
degana de la Facultat de Geografia i Història que en Universitats com ara, 
Saragossa o Alcalà d’Henares s’ha plantejat recurs i hi ha altres com 
Castella-Lleó o la Junta d’Andalusia que no tenen l’autorització. Per això 
opina que tenir l’autorització és un aval per llançar els concursos. 
Continuarem el procès dins de la legalitat.  
 
Punt 9. Aprovació, si escau, del barem per a la valoració de la Memòria 
Anual d’Investigació i distribució de l’ajuda a la investigació.  
 
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 les modificacions proposades són mínimes.  
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
Rafael Martínez Durá indica que el barem li sembla injust en el que afecta a 
la transferència. 
 
El degà de la Facultat de Magisteri indica que ha rebut un escrit del 
director del màster d’Educació Secundària. Opina que des del decret Wert 
hi ha situacions que no podem deixar passar. Entèn que al 2015 s’aplicarà 
la reducció de 30 hores en funció de la producció científica i la puntuació 
mitjana dels darrers tres anys.  
 
Opina que s’està donant uns punts als professors segons la seua 
dedicació. A més, pot acabar tenint un efecte pervers. En la Facultat de 
Magisteri hi ha un 60% de professorat associat que fa una gran quantitat 
de treball i pot repercutir en els treballs de fi de màster negativament. 
Suposa que la Facultat de Magisteri no és l’únic cas i anuncia el seu vot en 
contra.  
 
El degà de la Facultat de Ciències Socials insisteix en l’argument de les 
anteriors intervencions. Indica que la filosofia del barem ha de ser recollir al 
màxim l’activitat investigadora i de transferència i donar drets a aquesta 
dedicació. Cada dia més hem d’incentivar la diversitat que hi ha i la 
transferència i entèn que s’ha fet una sintetització i una simplificació, però 
val la pena que siga un poc més complicat. No sap si és el moment o no, 
però demana que es replantege el barem i es faça una proposta més 
complexa. 
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El degà de la Facultat d’Infermeria i Podologia també demana que es 
replantege la proposta. Sol·licita que s’incloguen, almenys per un període 
de temps, els treballs de fí de màster. 
 
La degana de la Facultat de Geografia i Història intervé en el mateix sentit. 
Demana que s’incloguen els treballs de fi de màster i una revisió més 
escaient de l’elaboració de les revistes. Proposa fer un estudi de bases de 
dades més acurat. 
 
El degà de la Facultat de Filosofia i Ciències de l’Educació està d’acord amb 
la postura del director del màster d’Educació Secundària. 
 
La degana de la Facultat de Dret indica que en la Facultat no tenen 
possibilitat d’indexar revistes i no poden publicar i no és el primer any que 
ocorre. 
 
El degà de la Facultat d’Economia indica que és molt complicat satisfer 
tanta diversitat. És un tema molt díficil perquè hi ha moltes especificitats. 
 
El president de la Junta de PDI comparteix les intervencions anteriors. 
Indica que cal pensar les coses amb cura perquè el tracte igualitari està 
molt bé, però després sobre el paper no és tal.  
 
El vicedegà de la Facultat de Fisioteràpia dóna suport a la intervenció del 
degà de la Facultat de Magisteri i al degà de la Facultat d’Infermeria i 
Podologia, ja que la Facultat de Fisioteràpia està en el mateix cas respecte 
dels treballs de fi de màster. Demana que també es tinga en compte a 
Fisioteràpia.  
 
El vicerector d’Investigació i Política Científica indica que cal tenir en 
compte que el barem és una comparació entre iguals. Cal buscar un punt 
on estiga reflectit la major part de la Universitat. Reconeix que el tema és 
complicat, perquè la Universitat és molt variada. El que es valora és 
l’activitat investigadora, no l’activitat docent. La investigació es publicarà. 
Pel que fa a la intervenció de la degana de la Facultat de Geografia i 
Història, la Comissió ha tractat de separar la difusió de la investigació. 
Al president de la Junta de PDI li contesta que és un problema curricular.  
 
El rector fa una reflexió sobre el que s’enten com a investigació. Alguns 
àmbits d’investigació se senten menys valorats que altres, però s’hi ha de 
reconeixer tots els tipus d’investigació recollits en l’index de valoració. Per 
a d’ell investigació és tot. Per tant, cal trobar un punt d’equilibri sense 
perjudicar als investigadors d’excel·lència. 
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El vicerector d’Investigació i Política Científica concreta les modificacions 
presentades referides a: actualitzar períodes, treballs de tercer cicle i 
congressos.  
 
El director de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria demana un compromís 
per a estudiar l’assumpte de la transferència. 
 
El degà de la Facultat d’Infermeria i Podologia indica que juntament amb el 
degà de la Facultat de Magisteri i el vicedegà de Fisioteràpia faran una 
proposta per escrit per millorar el barem.  
 
El degà de la Facultat de Magisteri indica que cal eliminar una imprempta 
que deixava clar quins elements contaven abans i els que no.  
 
Se sotmet a votació la proposta. La votació es fa a mà alçada i per 38 
vots a favor, cap en contra i 6 abstencions es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 91/2013. “Aprovar el barem per a la valoració de 
la Memòria Anual d’Investigació i distribució de l’ajuda a 
la investigació, que s’adjunta com a annex .” Annex IV. 

 
Punt 10. Aprovació, si escau, del Reglament de règim intern de 
l’Observatori Astronòmic de la UVEG 
 
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 s’han incorporat els suggeriments de la Comissió d’Estatuts i 
de l’Assessoria Jurídica.  
 
El rector indica que el director de l’Observatori Astronòmic ha fet un 
esforç per enllestir aquesta proposta.  
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·liituds.  
 
Se sotmet a votació la proposta. La votació es fa a mà alçada i per 
unanimitat (36 vots a favor) es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 92/2013. “Aprovar el Reglament de règim intern 
de l’Observatori Astronòmic de la Universitat de 
València, que s’adjunta com a annex.” Annex V. 
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Punt 11. Aprovació, si escau, del Pla de Formació Lingüística i Didàctica de 
la Universitat de València per a l’obtenció del certificat de Capacitació per 
a l’ensenyament en valencià i el Diploma de Mestre en valencià. 
 
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. 
Explica la finalitat de la proposta i l’enmarca en el present i en el passat. El 
certificat de capacitació i el diploma de mestre són dos tipus de títols que 
habiliten per a impartir docència en valencià en tots els ensenyaments de 
nivells no universitaris en la Comunitat Valenciana i àmbit de llengua 
catalana. Fins ara estava regulat per una ordre de 1995. La Universitat 
impartia els crèdits requerits i la Conselleria donava l’acreditació. 
 
Desprès de més d’una any de treball, la Conselleria ha publicat l’Ordre  
17/2013 de 15 d’abril (DOCV de 18 d’abril de 2013), que modifica 
l’estructura dels dos títols i estableix que l’estudiant ha de tenir 
competència lingüística que acreditarà amb el nivell C1-C2 i cursar uns 
estudis de 24 ó 32 crèdits, que ja no han de ser necessàriament de 
filològia catalana o de didàctica de la llengua i la literatura. L’Ordre 
capacita a les univeritats per a disenyar, dins d’un marc genèric, el seu 
propi pla de formació i per a certificar la capacitació i expedir el diploma. 
S’obri la possibilitat a totes les universitats, encara que no tinguen estudis 
o departaments de filologia o didàctica i també a les privades. 
 
En eixe marc, tenim la responsabilitat d’ofertar als nostres estudiants un 
pla que puguen cursar compaginant els seus estudis de tal forma que quan 
acaben tinguen ja la capacitació o el diploma de mestre. Es proposa un pla 
que contempla quatre formes d’obtenir la capacitació i tres per a obtenir 
el diploma de mestre. 
 
D’acord amb les característiques de la nostra Universitat, es proposa un 
itinerari per a estudiants que hagen cursat, almenys, 80 crèdits de 
docència en valencià, el màster de formació de professorat de secundària i 
complisquen les competències que exigeix l’Ordre. 
 
Agraeix el treball de les persones que han fet possible la proposta i 
demana als degans de la Facultat de Magisteri i de la Facultat de Dret que 
facen extensiu el seu agraïment als professors Vicent Miralles, Ramón 
Rosselló i Miguel Nicolás per la seua col·laboració.  
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
La degana de la Facultat de Geografia i Història li dóna l’enhorabona. 
 
Per assentiment dels membres del Consell, es pren l’acord següent: 
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ACGUV 93/2013. “Aprovar el Pla de Formació 
Lingüística i Didàctica de la Universitat de València per a 
l’obtenció del certificat de capacitació per a l’ensenyament 
en valencià i el diploma de Mestre/a en valencià, que 
s’adjunta com a annex.” Annex VI. 

 
Punt 12. Aprovaoció, si escau, de l’Oferta específica de lliure elecció per al 
curs 2013/2014. 
 
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 94/2013. “Aprovar l’Oferta específica de lliure 
elecció per al curs 2013/2014, que s’adjunta com annex.” 
Annex VII. 

 
Punt 13. 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. 
Es tracta de 52 propostes que tenen informe favorable de la Comissió. 
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
El degà de la Facultat de Ciències de l’Activitat Física i l’Esport, José Maria 
Almerich i el degà de la Facultat de Ciències Sociales plantegen els seus 
dubtes sobre alguns cursos, que la vicerectora aclareix.  
 
Per assentiment dels membres del Consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 95/2013. “Aprovar la realització de les activitats 
puntuals d’extensió universitària, que s’adjunten com a 
annex i el seu reconeixement com a crèdits de lliure 
elecció.” Annex VIII. 

 
Punt 14. Aprovació, si escau, de l’oferta de títols propis de postgrau per al 
curs académic 2013/2014. 
 
La vicerectora de Postgrau presenta l’assumpte i fa referència a la 
documentació que hi ha en el web de la Secretaria General. Indica que 
s’han presentat 380 cursos, dels quals 128 són de primera edició i 252 de 
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segona o més edicions. Dels 128, s’han retirat once pels proposants i un 
per la Comissió de Postgrau. Per tant, en queden 116 cursos de primera 
edició. Dels 252, s’han eliminat tres per no complir amb la normativa i 
s’han avaluat 365. Posa en relleu la gran capacitat docent de la nostra 
Universitat, a la vista de l’oferta que presenta. 
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
Elena Grau, el degà de la Facultat de Ciències Socias i el degà de la 
Facultat d’Economia plantegen els seus dubtes al voltant dels cursos. 
 
La vicerectora de Postgrau aclareix que tots els nous cursos han estat 20 
dies en exposició pública i que si algun departament ha enviat alguna 
resposta hauria de ser estudiada per la Comissió de Postgrau. 
 
La degana de Dret pregunta si s’ha donat informació als proposants dels 
cursos informats desfavorablement. 
 
La vicerectora de Postgrau indica que s’hauria d’establir un protocol 
semblant al dels cursos oficials. Opina que la comunicació cal fer-la a qui 
pertoque, a partir del Consell de Govern.  
 
El rector indica que es tracta d’una proposta molt ampla i que hem millorat 
la capacitat de transparència informativa.  
 
Se sotmet a votació la proposta. La votació es fa a mà alçada i per 
unanimintat (39 vots a favor), es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 96/2013. “Vist l’informe emés per la Comissió 
d’Estudis de Postgrau a les propostes de títols propis 
presentades per al curs 2013/2014 i atés el que disposa la 
normativa de títols propis de la Universitat de València, 
aprovada per acord  83/2007 de Consell de Govern de 26 
d’abril, i la modificació en acord 98/2008 de Consell de 
Govern de 27 de maig,  el Consell de Govern aprova per 
unanimitat: 

 
1. Desestimar les propostes de títols propis que es 
relacionen a continuació: 

 
13221180 Màster en Violència de Gènere. 3a edició 
13221130 Màster en Polítiques d'Integració Ciutadana. 6a edició 
13621020 Màster en Seguretat, Salut Laboral i Higiene en el Treball. 1a edició 
13711640 Màster d'Osteopatia. 1a edició 
13714850 Certificat de Tècniques de Diagnòstic Genétic. 1a edició 

13721180 Màster en Salut Mental: Pacients amb Enfermetats Psiquiàtriques i 
Neurològiques. 1a edició 

13721440 Màster de Medicina Regenerativa i Antienvelliment. 1a edició 
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2. Aprovar l’oferta de títols propis integrada pels estudis 
següents: 
 

13111030 Màster en Gestió Bancària. 26a edició 
13111070 Màster en Control de Gestió i  Finances. 14a edició 
13111120 MBA-Màster en Direcció i Gestió d'Empreses. 14a edició 
13111130 Màster en Economia i Cultura de la Moda. 1a edició 
13111140 Màster en  Màrqueting i Comunicació. 11a edició 
13111210 Màster en Auditoria Integral i Control de Gestió. 5a edició 
13111230 MBA Junior-EDEM. 8a edició 
13111250 Màster en Gestió del Talent. 5a edició 
13111290 Master en Direcció i Innovació Hotelera. 3a edició 

13111310 Màster en Gestió i Desenvolupament del Comerç Local. 3a 
edició 

13111330 Màster en Màrqueting de Salut (Modalitat Executive). 1a 
edició 

13112210/13111140 Diploma en Màrqueting Estratègic. 11a edició 

13112220/13111140 Diploma en Gestió de la Comunicació en Màrqueting. 11a 
edició 

13112280 Diploma en Gestió i Màrqueting de Centres Urbans. 8a edició 
13112340/13111120 Diploma en Direcció Estratègica. 9a edició 

13112560/13111070 Diploma Control de Gestió. Direcció Estratègica de Costos. 2a 
edició 

13112570/13111070 Diploma Gestió Financera. Control Estratègic de Finances. 2a 
edició 

13112580 Diploma de Responsabilitat Social Empresarial: Estratègia, 
Implantació, Auditoria i Certificació. 2a edició 

13112610/13111140 Diploma en Planificació i Gestió de la Força de Vendes. 1a 
edició 

13112620/13111140 Diploma d'Investigació de Mercats: Conéixer el Client i a 
l'Entorn. 1a edició 

13112630 Diploma en Logística i Transport. 1a edició 

13112640/13111330 Diploma en Estratègies de Màrqueting en el Sector Salut. 1a 
edició 

13112650/13111330 Diploma en la Gestió Integral del Pacient. 1a edició 
13112660/13111330 Diploma en Comunicació Sanitària. 1a edició 
13112670/13111330 Diploma en Màrqueting 2.0 en el Sector Salut. 1a edició 
13112680 Diploma en "Management Research". 1a edició 
13112690 Diploma en Autodiagnòstic i Viabilitat de la Pime. 1a edició 

13113020 Diploma d'Especialització Professional Univesitari en Borses i 
Mercats Financers Espanyols. 12a edició 

13113040 Diploma d'Especialització Professional Universitari en 
Comptabilitat, Facturació i Nòmines per Ordinador. 11a edició 

13113170 Diploma d'Especialització Professional Universitari en 
Assessorament Financer. 1a edició 

13113180 Diploma de Especialització Professional Universitari en 
Reflotament i Supervivència Empresarial. 2a edició 

13113190 
Diploma d'Especialització Professional Universitari de 
Consultoria, Assesorament i Gestió Integral de Pimes. Una 
Orientació Emprenedora (CAGIP). 1a edició 

13114470 Certificat International Management. 2a edició 
13114480 Certificat de Gestió Comptable Informatitzada. 1a edició 
13116010 Certificat d'Especialització en Gestió Empresarial Integrada 
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per Ordinador. 1a edició 

13121010 Màster en Direcció i Administració de Projectes (Executive 
Master in Project Management). 12a edició 

13121090 Màster en Consultoria Estratègica. 4a edició 

13121110 Executive Master in Performance Management (Màster en 
Gestió Organitzativa per Projectes MGOP). 3a edició 

13121150 Màster en Gestió de la Complexitat i Ciència de Sistemes. 2a 
edició 

13121160 
Màster en Gestió de l'Opinió Pública: Avaluació, Interpretació 
i Ajuda en la Presa de Decisions. Enquestes i Sondejos, 
Mitjans de Comunicació i Noves Tecnologies. 2a edició 

13121170 Màster en Economia, Finances i Empresa per Periodistes i 
Comunicadors. 1a edició 

13121180 Màster en Noves Tecnologies i Sistemes de Màrqueting i 
Gestió per a l'Empresa Turística. 1a edició 

13121190 Màster en Anàlisi, Avaluació i Estratègies d'Actuació per a 
Maximitzar el Benefici Empresarial. 1a edició 

13121210 Màster en Economia de la Salut i Gestió de la Qualitat 
Sanitària. 1a edició 

13121220 Màster en Logistica en l'Entorn E-Commerce i les Noves 
Tecnologies: Compres, Gestió d'Estocs i Distribució. 1a edició 

13121230 
Màster en Franquícies: Selecció de Franquícia, Gestió, 
Administració i Consolidació. Creació de Franquícies. 1a 
edició 

13122110/13121010 Diploma en Direcció i Gestió de Projectes. 10a edició 
13122130 Diploma Pràctic en Tributació Empresarial. 8a edició 

13122180 Diploma en Direcció i Gestió d'Empreses de Turism d'Interior i 
de Desenvolupament Local. 5a edició 

13122190 Diploma de Tècniques de Venda en Centres d'Òptica en 
l'entorn d'atenció Òptica Comunitària. 5a edició 

13122220 Diploma en Web Màrqueting: Posicionament d'Empreses, 
Organitzacions i Productes Servicis Online. 4a edició 

13122230 Diploma Auditoria de Comptes. 3a edició 

13122240 Diploma en Estratègies de Comunicació, Servicis i Vendes en 
Màrqueting Mòbil. 1a edició 

13123090 Diploma d'Especialització Professional Universitari per a 
Gestors de Sistemes de Qualitat en Administració. 10a edició 

13123150 Diploma d'Especialització Professional Universitari en Gestió 
Financera i Comptable en la Pime. 11a edició 

13123180 Diploma d'Especialització Professional Universitari en 
Qualificació Administrativa. 6a edició 

13123190 
Diploma d'Especialització Professional Universitari en 
Planificació de Màrqueting i Comunicació Institucional des de 
les Administracions Públiques. 6a edició 

13123210 Diploma d'Especialització Professional Universitari d'Expert 
Comptable. 5a edició 

13123230 Diploma d'Especialització Professional Universitari en Gestió 
Empresarial per a Autònoms i Micropimes. 5a edició 

13123270 Diploma d'Especialització Professional Universitari de 
Controler de Gestió de la Empresa. 4a edició 

13123330 

Diploma d'Especialització Professional Universitari de 
Tècniques de Màrqueting i Venda Personalitzada de 
Productes d'Herbodietética, Cosmètica i Compra Impulsiva. 
4a edició 

13123340 Diploma d'Especialització Professional Universitari en Gestió 
Tributària i Comptable per a Cooperatives. 3a edició 
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13123350 
Diploma d'Especialització Professional Universitari en Cap de 
Vendes: Planificació Comercial i Direcció d'Equips de Vendes. 
3a edició 

13123390 
Diploma d'Especiaització Professional Universitari en Direcció 
Estratègica d'Empreses Cooperatives i de l'Economia Social. 
1a edició 

13126010 Certificat d'Especialització de Gestió Estratègica de Projectes 
Socials. 1a edició 

13126020 Certificat d'Especialització en la Gestió Fiscal i Laboral del 
Autònom. 2a edició 

13126030 Certificat d'Especialització en Ètica, Responsabilitat Social 
Empresarial i Cooperació. 1a edició 

13211010 Màster Financer i Tributari-Assesoria Fiscal. 23a edició 

13211220 Màster en Dret del Treball i de la Seguretat Social en Talca 
(Chile). 5a edició 

13211250 Màster en Dret Constitucional. 3a edició 

13211260 Màster Internacional en Anàlisi d'Intel·ligència, Estratègica, 
Econòmica, Empresarial i Competitiva. 3a edició 

13211280 Màster en Dret Penal Econòmic i Constitució. 1a edició 

13211320 Màster en Problemes Jurídics actuals en l'àmbit del Dret 
Privat. 1a edició 

13211330 Màster en Dret de la Contractació Europea i Internacional i 
Comerç Electrònic. 1a edició 

13211340 Màster en Integració i Globalització. 1a edició 
13211350 Màster de Negocis. 1a edició 
13212370 Diploma d'Auditoria Soci-Laboral. 4a edició 

13212440 Diploma en Anàlisi, Comunicació i Campanyes Electorals. 3a 
edició 

13212450 Diploma de Perit Judicial en Prevenció de Riscos Laborals. 3a 
edició 

13212460 Diploma sobre Mediació. 2a edició 
13212510 Diploma en Dret de la Cultura. 1a edició 

13212520 Diploma en Intervenció Familiar Sistèmica en Serveis 
Comunitaris. 1a edició 

13213010 Diploma d'Especialització Professional Universitari de Gestió 
Legal i Empresarial de la Música. 3a edició 

13213020 Diploma d'Especialització Professional Universitari en 
Tributació Internacional de la Unió Europea. 1a edició 

13214590/13212440 Certificat de Direcció i Anàlisi Polítics. 3a edició 
13214610/13212440 Certificat en Comunicació Política i Institucional. 3a edició 

13214620 Certificat en Gestió, Administració i Polítiques Públiques. 1a 
edició 

13214630/13212440 Certificat de Campanyes Electorals. 1a edició 

13216010 Certificat d'Especialització en Aspectes Pràctics de la 
Mediació Penal. 3a edició 

13216020/13213010 Certificat d'Especialització Legal en la Música. 2a edició 

13216030/13213010 Certificat d'Especialització en Gestió Empresarial de la 
Música. 2a edició 

13216050 Certificat d'Especialització en Evaluación de Políticas 
Públicas. 1a edició 

13216060 Certificat d'Especialització sobre Tècniques Quantitatives, 
Economia de la Cultura i Desenvolupament. 1a edició 

13221070 Màster en Dret del Treball i de la Seguretat Social. 12a edició 
13221090 Màster en Protecció Civil en l'Àmbit Ferroviari. 7a edició 
13221110 Màster en Protecció Civil i Gestió d'Emergències. 8a edició 
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13221140 Màster en Seguretat Pública i Privada. 5a edició 
13221150 Màster en Dret Esportiu. 3a edició 
13221210 Màster en Mediació Penal. 2a edició 
13221220 Màster en Polítiques de Joventut. 1a edició 
13221230 Màster en Assumptes Electorals. 1a edició 
13221240 Màster en Urgències i Emergències Sanitàries. 1a edició 
13222040 Diploma en Inserció Sociolaboral. 11a edició 

13222070 Diploma en Gestió d'Iniciatives per a l'Ocupació en l'Àmbit 
Local. 10a edició 

13222140/13221070 Diploma de Actualització i Gestió Pràctica en Seguretat 
Social. 8a edició 

13222150/13221070 Diploma de Procés Laboral i Procediments Administratius 
Laborals. 8a edició 

13222170/13221130 Diploma en Polítiques d'Integració, Assesorament i Prestació 
de Serveis als Immigrants. 6a edició 

13222260/13221180 Diploma en Assistència Jurídica i Tècniques d'Intervenció en 
Violència de Gènere. 3a edició 

13222270 Diploma Pràctic sobre Arbitraje Intern i Internacional. 2a 
edició 

13222280 Diploma en Dret Civil Valencià. 2a edició 

13222290 Diploma en Investigació i Proba dels Delictes Econòmics i 
Relacionats amb la Corrupció. 2a edició 

13222310 Diploma de Dret Aduaner de la U.E.. 1a edició 

13222320/13221230 Complement al Diploma per a obtindre el Màster en 
Assumptes Electorals. 1a edició 

13222330/13211260 Diploma en Intel·ligència Econòmica i Competitiva. 1a edició 
13222340 Diploma de Determinació de l'Obligació Tributària. 1a edició 
13222350/13211260 Diploma en Intel·ligència i Criminalitat. 1a edició 

13223090 
Diploma d'Especialització Professional Universitari de 
Coordinació i Gestió de Programes i Serveis per a la Joventut. 
12a edició 

13223130 Diploma d'Especialització Professional Universitari en 
Protecció dels Drets del Consumidor. 11a edició 

13223150 Diploma d'Especialització Professional Universitari en 
Protecció Civil i Gestió d'Emergències. 10a edició 

13223170 Diploma d'Especialització Professional Universitari sobre 
Assessorament en Matèria d'Adopcions. 10a edició 

13223190 Diploma d'Especialització Professional Universitari en 
Violència Escolar. 8a edició 

13223210 Diploma d'Especialització Professional Universitari en 
Mediació i Justícia Penal. 9a edició 

13223240 Diploma d'Especialització Professional Universitari en Serveis 
de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament. 8a edició 

13223290 Diploma d'Especialització Professional Universitari en 
Elaboració i Implantació de Plans d'Autoprotecció. 5a edició 

13223320 Diploma d'Especializació Professional Universitari en 
Propietat Horizontal. 5a edició 

13223330 Diploma d'Especialització Professional Universitari en Gestió i 
Control de Concurs de Creditors. 4a edició 

13223340 
Diploma d'Especialització Professional Universitàri en 
Sistemes de Ordenació i Planificació del Tràfic en Zones 
Urbanes. 4a edició 

13223360 
Diploma d'Especialització Professional Universitari en 
Auditoria, Prevenció i Repressió del Blanqueig de Capitals. 3a 
edició 
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13223380 
Diploma d'Especialització Professional Universitari en 
Assessoria Laboral: Contractació Laboral, Nòmines i 
Cotitzacions Socials. 3a edició 

13223410 Diploma d'Especialització Professional Universitari en Gestió i 
Intervenció d'Extinció d'Incendis Forestals. 3a edició 

13223430 Diploma d'Especialització Professional Universitari en 
Tècniques d'Intervenció Policial. 1a edició 

13226010 Certificat d'Especialització sobre Educació per al 
Desenvolupament, Immigració i Ciutadania. 4a edició 

13226020 Certificat d'Especialització en Anàlisi d'Intel·ligència 
Financera. 2a edició 

13226080 Certificat d'Especialització La protecció social de l'empleat 
públic (perfeccionament i actualització). 1a edició 

13311110 Màster en Literatura Comparada i Crítica Cultural. 1a edició 
13311120 Màster en Escriptura Transmèdia. 1a edició 

13312040 Diploma en Metodologia i Didàctica de l'Espanyol com 
Llengua Estrangera. 14a edició 

13312250 Diploma de Egiptologia. 2a edició 
13312260 Diploma de Cultura i Societat en l'Era Digital. 1a edició 
13314010 Certificat en Traducció Jurada Anglès-Espanyol. 16a edició 

13316010 Certificat d'Especialització sobre La Ceràmica Romana. 
Teoria i Pràctica. 1a edició 

13321030 Màster en Fotografía. 1a edició 

13321040 Màster en Comunicació Digital per a Museus i Exposicions 
Científiques. 1a edició 

13322010/13311110 Diploma en Literatura Comparada i Crítica Cultural (en línia). 
3a edició 

13322020/13321040 
Complement al Diploma per a Obtindre el Màster en 
Comunicació Digital per a Museus i Exposicions Científiques. 
1a edició 

13323010 
Diploma d'Especialització Professional Universitari en 
Producció i Realització de Programes  Radiotelevisius. 8a 
edició 

13323020 Diploma d'Especialització Professional Universitari en Diseny 
de Continguts Interactius. 8a edició 

13323030 Diploma d'Especialització Professional Universitari de 
Fotografia Digital i Tractament de la Imatge. 8a edició 

13323040 Diploma d'Especialització Professional Universitari 
d'Il·luminació en la Indústria Audiovisual. 3a edició 

13412240 Diploma de Arqueologia Subaquàtica. 2a edició 

13422060 Diploma de Formació i Actualització de Profesors d'Espanyol 
com a Llengua Estrangera. 4a edició 

13411020 Màster Europeu en Anàlisi i Innovació de la Intervenció Social 
i Educativa. 5a edició 

13412070 Diploma en Educació Artística i Gestió de Museus. 13a edició 

13412170 Diploma en Mediació en la Intervenció Socioeducativa. 11a 
edició 

13412250 Diploma de Teatre en l'Educació: Pedagogia Teatral. 4a 
edició 

13414060 Certificat d'Acolliment Familiar de Menors. 1a edició 

13414070/13412170 Certificat de Mediació en Contextos Formals i no Formals. 1a 
edició 

13416010 Certificat d'Especialització de Projectes d'esport per a 
col·lectius desfavorits. 1a edició 

13421020 Màster en Rendiment, Abandó i Fracàs Escolar. 8a edició 
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13421030 Màster en Acció Tutorial en Centres Escolars. 2a edició 

13421040 Màster de Detecció. Diagnòstic i Intervenció Educativa en 
Estudiants d'Altes Capacitats. 1a edició 

13422050 Diploma d'El Joc i l'Educació: Aprenentatges. 21a edició 

13511020 Màster en Psicologia Clínica i Salut: Estratègies Actuals 
d'Intervenció. 19a edició 

13511030 Màster en Intervenció en les Dificultats d'Aprenentatge. 18a 
edició 

13511070 
Màster en Developmental Behavioural Modelling (DBM®) - 
Intervenció Psicològica amb DBM®: des del Desenrotllament 
Professional al Trabajo amb el Client. 10a edició 

13511120 Màster en Coaching i Lideratge. 3a edició 

13511130 Màster en Intervenció Especialitzada amb Adolescents en 
Risc i les seues Famílies. 1a edició 

13511140 Màster Intervenció Psicoeducativa en Trastorns del 
Neurodesarrollo (0-6 Anys). 1a edició 

13512080/13511070 Diploma en Hipnosi Ericksoniana. 12a edició 

13512090 Diploma d'Intervenció amb Famílies en Risc i en Menors amb 
Conducta Antisocial. 11a edició 

13512160 Diploma Joint Intensive Learning Unit (Winter School) in 
WOP-P. 6a edició 

13512170/13511020 Diploma Counselling i Salut. 4a edició 
13512180 Diploma Prevenció de la Violència. 5a edició 

13512220/13511140 Diploma Detecció, Diagnòstic i Intervenció Primerenca en 
Xiquets amb Trastorns de l'Espectre Autista. 5a edició 

13512240/13511140 Diploma d'Intervenció Temprana Centrada en Famílies. 4a 
edició 

13512250 Diploma de Salut Mental Infant-Juvenil. 3a edició 

13512280/13511130 Diploma d'Organització i Gestió de la Intervenció en Recursos 
dirigits a Menors i Famílies. 1a edició 

13512290/13511130 Diploma de Violència Filio-Parental i altres problemes 
relacionats amb les Conductes Delictives. 1a edició 

13512320 Diploma en Dificultats Lingüístiques, Socials i Emocionals en 
el Context Escolar. 1a edició 

13512330/13511140 
Diploma en Noves Tecnologies Aplicades a la Intervenció 
Psicoeducativa en Xiquets amb Trastorn del Neuro-
Desemvolupament. 1a edició 

13512340/13511140 Diploma en Sistemes de Comunicació Augmentativa i/o 
Alternativa. 1a edició 

13512350 
Diploma en Teràpia Gestalt: Aspectes Bàsics de la 
Metodologia Gestàltica, Tècniques i Àmbits d'Aplicació. 1a 
edició 

13512360 Diploma en Tecnologia Psicològica i Jurídica per a la 
Mediació. 1a edició 

13513040 Diploma d'Especialització Professional Universitari d'Adicció 
al Joc i altres Adiccions Comportamentals. 6a edició 

13514010/13511030 Certificat en Avaluació i Tractament de les Dificultats de 
l'Aprenentatge del Llenguatge. 16a edició 

13514020/13511030 Certificat en Dificultats en la Comprensió i Expressió Escrita. 
16a edició 

13514030/13511030 Certificat en Dificultats de l'Aprenentatge de les 
Matemàtiques. 13a edició 

13514040/13511030 Certificat en Trastorns d'Atenció (TDAH): Identificació, 
Avaluació i Tractament. 16a edició 

13514150/13511020 Certificat de Mindfulness (Meditació). 5a edició 
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13514180 Certificat en Programes de Reeducació de Maltratadors: 
Estratègies d'Intervenció i Avaluació. 4a edició 

13514220/13511070 Certificat Modelatge de la Hipnosi i la Teràpia Ericksoniana 
des del DBM®. 2a edició 

13514230/13511070 Certificat Modelatge dels Patrons de Comunicació Eriksonians 
des del DBM®. 2a edició 

13514240/13511070 Certificat Modelatge de la Teràpia Desarrollativa Eriksoniana 
des del DBM®. 2a edició 

13514250/13511070 Certificat Coaching amb Metodologia DBM® per a 
l'Ensenyança, Gestió, Coaching i Teràpia. 2a edició 

13514260 Certificat en Trastorn Obsesiu-Compulsiu: les Trampes de la 
Ment i les seues Solucions. 1a edició 

13514270 Certificat en Trastorns Depresius: Diagnòstic Operatiu, 
Intervenció i Solucions. 1a edició 

13514310/13512090 Certificat en Intervenció en Famílies i Xiquets de Risc Social. 
1a edició 

13514320/13512180 Certificat Prevenció de la Violència Domèstica. 1a edició 

13514330/13512320 Certificat de Dislèxia Evolutiva: Conceptualització, Avaluació i 
Intervenció. 1a edició 

13514340 Certificat de Tabaquisme. 1a edició 

13514350/13512350 Certificat en Teràpia Gestalt: Treball en Diferents Àmbits 
d'Aplicació des d'una Orientació Gestàltica. 1a edició 

13514360/13512350 Certificat en Teràpia Gestalt: Treball amb Famílies des d'una 
Orientació Gestàltica. 1a edició 

13521010 Màster en Trànsit i Seguretat Viària i les Seues Intervencions. 
6a edició 

13521030 Màster en Psicologia i Gestió Familiar. 15a edició 

13521070 
Màster en Intervenció Multidisciplinària per a Trastorns de la 
Conducta Alimentària, Trastorns de la Personalitat i Trastorns 
Emocionals. 7a edició 

13521080 Màster en Negociació, Comunicació i Gestió del Coneixement 
en Empreses i Organitzacions. 1a edició 

13521090 Màster en Intel·ligència Emocional. 2a edició 

13521110 Màster en Gestió, Presa de Decisions i Resolució de 
Conflictes. 1a edició 

13521120 Màster en Psico-Oncologia. 1a edició 
13521130 Màster en Mediació Familiar. 1a edició 

13521140 Màster en Psicologia Jurídica i Peritatge Psicològica Forense. 
1a edició 

13522070 Diploma de Seguretat Vial Laboral. 5a edició 

13522080/13521070 Diploma en Intervenció Multidisciplinària per a Trastorns de la 
Conducta Alimentària. 5a edició 

13522090/13521070 Diploma en Intervenció Multidisciplinària per a  Trastorns de la 
Personalitat. 5a edició 

13522120/13521070 Diploma en Trastorns Emocionals. 3a edició 

13522130 
Diploma Tècnic en Intervenció Social Amb Persones 
Dependents: Processos Psicològics Bàsics i Claus 
d'Humanització. 3a edició 

13522140 Diploma en Neurocriminologia. 1a edició 

13522150 Diploma en Teràpies Assistides amb Animals: Fonamentació i 
Pràctica. 1a edició 

13522160/13521140 Diploma en Assessorament Psicològic en Dret Civil, Familiar i 
Laboral. 1a edició 

13522170/13521140 Diploma en Peritatge Psicològic Penal Forense. 1a edició 
13522180/13221180 Diploma en Intervenció Psicosocial en Violència Contra la 
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Dona en les Relacions de Parella. 1a edició 

13523040 Diploma d'Especialització Professional Universitari en Auxiliar 
de Tràfic i Seguretat Viària. 9a edició 

13523050 Diploma d'Especialització Professional Universitari en 
Reconstrucció d'Accidents de Tràfic. 10a edició 

13523120 Diploma d'Especialització Professional Universitari en Mals 
Tractes al Menor. 8a edició 

13523150 Diploma d'Especialització Professional Universitari en Suport 
Psicosocial en Situacions d'Emergència. 6a edició 

13523160 
Diploma d'Especialització Professional Universitari en 
Prevenció d'Addiccions Tecnològiques i Abús per Internet. 2a 
edició 

13523170 
Diploma d'Especialització Professional Universitari en Centres 
Públics de Gestió d'Emergències: Centres de Coordinació 
d'Emergències i Telèfon 112. 1a edició 

13524010/13511020 Certificat  Reestructuració Cognitiva i Mindfulness. 12a edició 
13524020/13511020 Certificat Depressió i Ansietat. 8a edició 

13524030/13512320 Certificat de Dislèxia Evolutiva: Conceptualització, Avaluació i 
Intervenció (A distància). 1a edició 

13524040 Certificat en Neurofelicitat. 1a edició 

13612120 Diploma en Protecció, Conservació i Gestió d'Espais Naturals 
Protegits. 4a edició 

13612250 Diploma en Eficiència Econòmica i Gestió Òptima de 
Recursos Hídrics. 1a edició 

13613030 Diploma d'Especialització Professional Universitari de Tècnic 
en Participació Ambiental. 1a edició 

13621030 Màster en Gestió, Tractament i Aprofitament de Residus. 1a 
edició 

13622040 Diploma en Gestió Ambiental en l'Àmbit Ferroviari. 1a edició 
13622050/13621020 Diploma en Ergonomia i Higiene en el Treball. 1a edició 

13623050 
Diploma d'Especialització Professional Universitari en Control 
de Plagues, Enfermetats i Males Herbes en Ambient 
Agroforestal. 1a edició 

13623060 Diploma d'Especialització Professional Universitari en Control 
de Plagues Animals en Ambient Urbà. 3a edició 

13711010 Màster en Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç. 13a 
edició 

13711050 Màster en Reproducció Humana. 19a edició 
13711060 Màster d'Especialització en Ortodòncia. 14a edició 

13711070 Màster en Odontologia Hopitalària i en Pacients Especials. 
20a edició 

13711080 Màster en Periodòncia i Osteointegració. 8a edició 

13711100 Màster en Odontologia Estètica Adhesiva  i Minimamentement 
Invasiva. 17a edició 

13711110 Màster de Cirurgia i Implantologia Oral. 14a edició 
13711120 Màster en Odontologia Restauradora i Endodòncia. 14a edició 

13711150 Màster en Teràpia Manual: Enfocament Neuro-Ortopèdic 
Clínic. 13a edició 

13711170 Màster en Pròtesi Dental. 17a edició 
13711210 Màster de Odontopediatría. 9a edició 
13711250 Màster en Endodòncia. 16a edició 
13711251 Màster Europeu en Endodòncia. 1a edició 

13711260 Màster en Cirurgia Endoscòpica Ginecològica Avançada. 11a 
edició 

13711270 Màster en Medicina Oral. 10a edició 
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13711280 Màster d'Infermeria en Instrumentació Quirúrgica. 6a edició 

13711410 Màster en Odontologia Clínica Individual i Comunitària. 7a 
edició 

13711430 
Master de Actualització en el Coneixement del Procés 
Cicatricial i Cura Fisiològica. Ferides Cròniques i Peu 
Diabètic. 6a edició 

13711450 Màster de Medicina Estètica. 5a edició 

13711490 Màster en Medicina Naturista, Acupuntura i Homeopatia en 
Mèxic. 2a edició 

13711560 Máster en Valoració, Fisioteràpia i Readaptació en l'Esport. 
2a edició 

13711570 Màster en Assajos Clínics. 2a edició 

13711590 Màster en Gestió de l'Oficina de Farmàcia Aplicat a 
l'Informàtica i a les Noves Tecnologies. 1a edició 

13711610 Màster en Infertilitat: Aspectes Psicosocials, Médics i Legals. 
1a edició 

13711650 Màster en Valoració de les Funcions Humanes. 1a edició 

13712050 Diploma de Farmacèutics Especialistes en Ortopèdia. 20a 
edició 

13712480/13711070 Diploma en Odontologia Mèdic-Quirúrgica Hospitalària. 9a 
edició 

13712790 Diploma d'Estudis Avançats en Fisioteràpia. 3a edició 

13712810/13711250 Diploma en Endodòncia: "Aplicacions i ús del microscopi 
quirúrgic en endodòncia". 2a edició 

13712870/13711270 Diploma en Cirugía bucal hospitalaria en la red sanitaria 
española. 1a edició 

13712880 Diploma en Manifestacions Orals de les Malalties 
Sistèmiques. 1a edició 

13712890/13711560 Complement al Diploma per a obtindre el Master en Valoració, 
Fisioteràpia i Readaptació en el Esport. 1a edició 

13712910/13711650 Diploma en Valoració de les Funcions Humanes. 1a edició 

13712920/13711650 Diploma de Valoració Funcional Mitjançant Tècniques 
Biomecàniques. 1a edició 

13714250 Certificat d'Aplicacions Clíniques de la Citometria de Flux. 7a 
edició 

13714270 Certificate in Cytometry for in Nitro Toxicology and Drug 
Discovery. 3a edició 

13714570/13711120 Certificat en Endodòncia Rotatòria i Microscòpica. 7a edició 

13714640 Certificat Introduction to Regenerative Medicine: Biology and 
Applications of Human Stem Cells. 3a edició 

13714740 Certificat en Tractament dels Processos Odontodestructius 
Amplis. 3a edició 

13714750 Certificat en Genètica Mèdica. 3a edició 

13714790 
Certificat Bàsic de Formació en Cirurgia Endoscòpica i 
Sutures per a Residents sobre Plataforma on line i Models de 
Simulació. 1a edició 

13714810/13711100 Certificat en Tècniques Clíniques d'Odontologia Minimament 
Invasiva. 2a edició 

13714830 Certificat d'Aspectes Pràctics de Patologia Infantil per a 
Farmacèutics 

13714840/13711280 Certificat de Cerques Bibliogràfiques en Ciències de la Salut. 
1a edició 

13716010 Certificat d'Especialització el Massatge en Fisioteràpia. 5a 
edició 

13716030 Certificat d'Especialització en Avanços en Pediatria. 3a edició 
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13716040 Certificat d'Especialització de Disseny, Caracterització i 
Adaptació de Lents de Contacte Multifocales. 1a edició 

13716050 Certificat d'Especialització en Conservació i Control de 
Soques Microbianes. 1a edició 

13721030 Màster Internacional en Formes Farmacèutiques Liposomals i 
Formulació Avançada. 15a edició 

13721050 Màster en Prevenció i Tractament de les Conductes Adictives. 
12a edició 

13721070 Màster en Medicina Forense. 11a edició 
13721110 Màster en Dietètica i Dietoteràpia. 8a edició 

13721130 Màster Sobre la Base Teòrica i Procediments de Laboratori 
de Reproducció Assistida. 7a edició 

13721150 Màster d'Atenció Fisioterapèutica Comunitària. 5a edició 
13721160 Màster de Farmacoteràpia per Infermeria. 5a edició 
13721190 Màster en Cineantropometria i Nutrició Esportiva. 4a edició 

13721210 Màster en Prescripció Infermera i Seguiment 
Farmacoterapèutic. 4a edició 

13721220 Màster en Adaptació Avançada de Lents de Contacte. 3a 
edició 

13721230 Màster en Cures Farmacoterapèutiques per a Infermeria en 
Atenció Primària. 3a edició 

13721240 
Màster en Atenció Farmacèutica i Continuïtat Assistencial de 
la Prescripció: Coordinació entre Nivells Assistencials 
(Hospitalària, Primària i Comunitària). 3a edició 

13721250 Màster en Oncologia Farmacèutica. 2a edició 
13721260 Màster en Cirurgia Refractiva i de Cataractes. 2a edició 

13721280 Màster en Administració i Direcció de Serveis Sanitaris. 2a 
edició 

13721290 Màster en Electroteràpia: Electroestimulació Aplicada per a 
Fisioterapeutes. 2a edició 

13721310 Màster en Farmacologia per a Fisioterapeutes. 2a edició 

13721320 Màster en Medicina i Cirurgia per a Mèdic Intern Resident. 2a 
edició 

13721330 Màster de Farmacoeconomia i Farmacovigilància en Atenció 
Farmacèutica. 1a edició 

13721340 Màster en Atenció Farmacèutica i Farmàcia Hospitalària. 1a 
edició 

13721350 Màster en Farmacoteràpia per a Podòlegs. 2a edició 
13721370 Màster en Ciències Forenses. 1a edició 

13721380 Màster en Atenció Optomètrica al Pacient amb Patologia 
Ocular. 1a edició 

13721390 Màster en Malalties Rares. 1a edició 

13721410 Màster en Cures Bàsiques de Pacients Crítics en Àrees 
Postanestésicas i de Cures Intensives. 1a edició 

13721420 Màster en Sanitat Militar i Medicina en Situació de Catàstrofe. 
1a edició 

13721450 Màster en Diagnòstic i Intervenció en Fibromialgia. 1a edició 

13721460 Màster en Patologia Osteoarticular i Lesions Esportives per a 
Infermeria. Acupuntura Aplicada. 1a edició 

13721470 Màster en Gestió Sanitària per a Infermeria: Gestió de 
Malalties Cròniques. 1a edició 

13721480 Master en Recuperació Funcional de l'Activitat Física i 
l'Esport. 1a edició 

13721520 Màster en Anàlisi, Gestió, Tractament i Depuració d'Aigües. 
1a edició 
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13721530 Màster en Sostenibilitat Sanitària a Través de la Gestió 
Innovadora dels Recursos. 1a edició 

13722140 Diploma de Qualitat Farmacoterapèutica i Seguretat en el 
Pacient. 9a edició 

13722170/13721110 Diploma en Dietètica. 8a edició 

13722260/13721110 Diploma de Dietética i Dietoteràpia per a Infermeria i 
Podologia. 4a edició 

13722320/13711250 Diploma en Tècniques d'Emblanquinament Dental. 7a edició 

13722360 Diploma en Cuidados Oculars i Visuals en Països en 
Desenvolupament. 4a edició 

13722410/13721260 Complement al Diploma per a obtindre el Màster en Cirurgia 
Refractiva i de Cataractes. 2a edició 

13722420/13711250 Diploma de Traumatologia Dental. 2a edició 

13722430/13721380 Complement per a obtindre el Master en Atenció Optomètrica 
del pacient amb patologia ocular. 1a edició 

13722440 Diploma de Planificació de Dietes en Distintes situacions 
Fisiològiques i Patològiques. 1a edició 

13722450 Diploma en Aplicacions Oftalmològiques de les Llents de 
Contacte. 1a edició 

13723150 Diploma d'Especialització Professional Universitari en Atenció 
Optica Comunitària. 2a edició 

13723160 Diploma d'Especialització Professional Universitari en 
Alimentació Natural, Dietètica i Herboristeria. 1a edició 

13724080 Certificat en Informació Alimentària: Etiquetatge dels aliments 
i ferramentes d'educació nutricional. 1a edició 

13724090 Certificat de Genètica Médica (en línia). 1a edició 

13811030 Màster en Acarrerament, Commutació, Resolució de 
Problemes i Optimització de Xarxes de Dades. 10a edició 

13811060 Màster de Disseny, Instal·lació i Manteniment de Sistemes 
d'Automatització Industrial. 9a edició 

13811080 Màster en Química Forense. 4a edició 
13812160 Diploma Anàlisi Avançat de Dades. 1a edició 
13812170 Diploma en Química: Especialitat Indústria. 1a edició 

13813020 Diploma d'Especialització Professional Universitari en 
Gemmologia. 21a edició 

13813030 Diploma d'Especialització Professional Universitàri en 
Diamant. 18a edició 

13813040 Diploma d'Especialització Professional Universitari en Disseny 
i Interconnexió de Xarxes Lan i Wan. 14a edició 

13813090 
Diploma d'Especialització Professional Universitari en 
Aplicacions Industrials i Mediambientals en la Mesura a 
Distància de la Temperatura. 14a edició 

13814240/13811060 Certificat en Instrumentació: Aplicació en Processos 
Industrials. 6a edició 

13814250/13811060 Certificat en Programació de Robots Abb. Llenguatge Ràpid. 
6a edició 

13821010 Màster Integral en Gestió d'Actius Físics (Executive Màster in 
Business & Physical Asset Management). 1a edició 

13822010 Diploma de Gestió Integral d'Actius Físics PAS 55-ISO 
55.000. 2a edició 

13822020/13821010 Diploma en Gestió d'Actius i els seus Projectes. 1a edició 

13823010 Diploma d'Especialització Professional Universitari en 
Sistemes d'Àudio i Sonorització. 17a edició 

13823020 Diploma d'Especialització Professional Universitari en 
Sistemes de Telecomunicació. 12a edició 
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13823030 Diploma d'Especialització Professional Universitari en Mesura 
de la Contaminació Acústica. 11a edició 

13823070 Diploma d'Especialització Professional Universitari en Grans 
Sistemes Corporatius IBM. 3a edició 

13824030/13811060 Certificat de Programació Pràctica de PLC. 3a edició 

13824040 Certificat en Introducció d'Informació Geogràfica: Pràctiques 
amb GVSIG. 1a edició 

13911040 Màster de Direcció i Gestió de l'Activitat Física i l'Esport. 2a 
edició 

13912020 Diploma de Preparació Física en Futbol Basada en el Futbol. 
5a edició 

13912030 Diploma en Direcció d'Activitats de Fitness. 2a edició 

13912040 Diploma de Disseny de Programes d'Entrenament en Adults 
Majors. 1a edició” 

 
Punt 15. Autorització, si escau, per a la signatura de convenis de 
col·laboració.  
 
la vicerectora de Comunicació i Relacions Institucionals, el vicerector de 
Participació i Projecció Territorial, el delegat d’Estudiants, la vicerectora de 
Relacions Internacionals i Cooperació i la vicerectora d’Estudis i Política 
Lingüística 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 97/2013. “Autoritzar la signatura del conveni 
marc de cooperació tècnica i científica entre  l’Autoridad 
Nacional del Agua de la República del Perú i la 
Universitat de València. Estudi General, el text del qual 
s’adjunta com a annex.” Annex IX. 

 
ACGUV 98/2013. “Autoritzar la signatura del conveni 
marc de col·laboració entre d’entitat sense ànim de lucre, 
Casal de la Pau-Domus Pacis i la Universitat de València. 
Estudi General, el text del qual s’adjunta com a annex.” 
Annex X. 

 
ACGUV 99/2013. “Autoritzar la signatura del conveni 
marc de col·laboració entre el Col·legi Oficial de 
Logopedes de la Comunitat Valenciana i la Universitat de 
València. Estudi General, el text del qual s’adjunta com a 
annex.” Annex XI. 

 
ACGUV 100/2013. “Autoritzar la signatura del conveni 
marc de col·laboració entre el Consell Regional de 
Comptabilitat de Sao Paulo i la Universitat de València. 
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Estudi General, el text del qual s’adjunta com a annex.” 
Annex XII. 

 
ACGUV 101/2013. “Autoritzar la signatura del conveni 
marc de col·laboració entre l’Ajuntament de Canals i la 
Universitat de València. Estudi General, el text del qual 
s’adjunta com a annex.” Annex XIII. 

 
ACGUV 102/2013. “Autoritzar la signatura del conveni de 
col·laboració entre Médicos Sin Fronteras España i la 
Universitat de València. Estudi General, per al 
desenvolupament de programes d’actuació conjunta de 
caràcter acadèmic, d’investigació cultural i social en 
l’àmbit de la cooperació internacional per al 
desenvolupament, el text del qual s’adjunta com a annex.” 
Annex XIV. 

 
ACGUV 103/2013. “Autoritzar la signatura del conveni 
marc de cooperació interinstitucional entre l’empresa 
municipal immobiliària de Lima –Emilima, S.A.- el 
Consell de Càmares Oficials de Comerç, Indústria i 
Navagació de la Comunitat Valenciana i la Universitat de 
València. Estudi General, el text del qual s’adjunta com a 
annex.” Annex XV. 

 
ACGUV 104/2013. “Autoritzar la signatura del conveni de 
col·laboració entre la Universitat de Palestina i la 
Universitat de València. Estudi General, el text del qual 
s’adjunta com a annex.” Annex XVI. 

 
ACGUV 105/2013. “Autoritzar la signatura del conveni de 
col·laboració entre la Sociedad Española de Medicina 
Intensiva Crítica y Unidades Coronarias (SEMICYUC) i la 
Universitat de València. Estudi General, el text del qual 
s’adjunta com a annex.” Annex XVII. 

 
Punt 16. Informe i presa d’acord, si escau, al voltant de l’execució del pla 
director de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació.  
 
El rector indica que era necessari fer un debat sobre les obres i agraeix 
institucionalment el treball que s’ha fet des del Vicerectorat de 
Sostenibilitat, Campus i Planificació i des de la Unitat Tècnica i afegeix que 
tots estan d’acord en portar endavant el que siga millor per a la Facultat 
de Filologia, Traducció i Comunicació i per a la Universitat.  
 
La vicerectora de Sostenibilitat, Campus i Planificació informa que el 
director de la Unitat Tècnica, Ricard Pérez, ha estat invitat en aquest punt 
per donar les explicacions pertinents i sobretot per a explicar en què 
consisteix l’obra.  
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El director de la Unitat Tècnica indica que es tracta de donar compliment a 
la Llei de Contractes. El projecte es va redactar desprès d’una sèrie 
d’ajusts del pla director. Es va iniciar en el 2012 i es posà en el web del 
Servei de Contractació per juliol de 2012. El projecte és molt extens i no 
es pot resumir fàcilment. Bàsicament es tracta de permetre que una 
construcció dels anys 70 es puga adequar. La memòria explica tota l’obra, 
l’execució i les proves que cal fer. Durant 40 anys s’han fet variacions 
d’adequació sota diferents criteris i acabà amb la caiguda del sostre. El 
projecte comtempla les proves de càrrega i l’execució.  
 
La vicerectora de Sostenibilitat, Campus i Planificació indica que un cop 
presentats els antecedents tècnics corresponents a l’obra i per 
complementar l’informe relatiu a aquest punt, cal assenyalar el següent: 
 
. Que el 28 de maig de 2010 tingué lloc la primera reunió entre la degana i 
el vicedegà de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació, els 
directors de departament, la Unitat Tècnica i la vicerectora per començar a 
treballar en el pla d’obres a què s’han referit anteriorment. 
.  En el mes de gener de 2012 es va procedir a traure a concurs aquesta 
intervenció arquitectònica. Atès que es tractava de les dates prèvies a 
l’elecció de degà del centre, motiu pel qual es va informar a la degana i als 
dos candidats a degans. En aquesta reunió es van explicar els canvis que 
s’havien introduït en el projecte per tal d’ajustar-lo a les peticions del 
centre per tal d’ajustar els terminis temporals d’execució i les necessitats 
econòmiques. 
. El dia 1 de febrer de 2012 s’hi va oferir la participació a la degana del 
centre per tal de donar compte davant la Junta de Centre de l’evolució 
dels procediments. 
. Comptant amb el vist-i-plau del centre, els serveis tècnics de la 
Universitat procediren, el dia 3 de juliol de 2012 a iniciar l’expedient 
“Rehabilitació de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació de la 
Universitat de València”. Atès l’import econòmic d’aquest expedient, es va 
publicar l’oferta al Diari Oficial de la Comunitat Valenciana. Tota aquesta 
informació, d’acord amb la normativa vigent, es publica a la pàgina web en 
el perfil del contractant de la Universitat de València. On continua essent 
completament accessible a tothom. La documentació inclou els plecs amb 
les clàusules administratives i el projecte complet d’execució de l’obra.  
. Un cop finalitzada la presentació d’ofertes al mes de setembre de 2012 
s’inicien els treballs de la mesa de contractació. En dita mesa participa el 
degà de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació. 
Finalment, la mesa de contractació, en la qual participà el degà, va acordar 
elevar,  per unanimitat, la proposta d’adjudicació de l’obra de rehabilitació 
de la Facultat. 
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. El dia 19 d’abril de 2013 es va signar el contracte amb l’empresa 
adjudicatària. 
 
En conseqüència, 
. La Facultat ha estat constantment informada i ha participat en les 
decisions relatives a les obres  a desenvolupar en el seu edifici. 
. El Vicerectorat sempre s’ha ofert a acudir a la Junta de Centre per tal 
d’informar tècnicament sobre l’obra.  
. La Facultat ha comptat amb la documentació del projecte en tot 
moment. 
. El Deganat ha participat en tot el procés de contractació i, quan ha estat 
requerit, l’òrgan de contractació ha signat el contracte. 
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
El degà de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació demana 
disculpes a tots els membres del Consell per la seua insistència en aquest 
assumpte, que es podia haver solucionat abans i per altra via. Indica que ell 
no ha demanat que aquest assumpte s’incloga en l’ordre del dia del Consell 
de Govern.  
 
Abans de completar la documentació que s’ha generat, comenta que el 
que parla no ho fa com a una persona lega en aquest assumpte. El que es 
demana és un informe que justifique la urgència de les obres. 
 
 L’informe rebut és un dossier històric de les obres que s’han fet en 15 
anys en la Facultat i apareix el 6 de maig de 2013. En la primera pàgina es 
diu com a novetat que ens hem gastat més d’un milió en obres d’aules. 
 
Es convoca una Junta de Facultat urgent per a estudiar el dossier i la 
Junta de Centre determina, per unanimitat, que no és un informe 
justificatiu, no es diu en cap moment que les obres siguen necessàries, 
urgents i inajornables i es demana al rector que l’informe es faça com 
pensen que s’ha de fer. 
 
El 7 de maig es fa pública la licitació de les obres. És cert que el degà ha 
participat en la mesa de contractació, però s’ha fet un contracte amb unes 
condicions que no són les que li havien comunicat atès que el 15 de febrer 
se’ls diu que hi ha un informe molt clar sobre la urgència de les obres i per 
això donà el seu consentiment. 
 
El 14 de maig la vicerectora convoca als directors de departament i una 
còpia es lliura al degà, al vicedegà d’Infraestructures i a l’administradora. A 
la reunió també assisteix l’Arquitecte i l’arquitecte tècnic i dues persones 
més. Se’ls informa de les penalitzacions que recaurien en la part 
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incomplidora, en cas de resolució del contracte. Com no hi hagué acord, es 
va dir que hi havia un problema de comunicació evident i que la 
responsabilitat per fer o no les obres es traslladava a la Junta de la 
Facultat. Ell envia un escrit al rector demanant una reunió urgent perquè 
no està d’acord amb el procediment emprat. Divendres, 17 de maig, tenen 
una reunió de deu minuts amb el rector que va dir que es faria el que la 
Facultat haguera decidit. 
 
El 21 de maig es reuneix la Junta de Facultat extraordinària i s’invita a 
l’arquitecte, la Unitat Tècnica i al patòleg. En aquesta reunió no queda clar 
què passa en les zones que s’han rehabilitat des del 2002 i que suposen 
una despesa de dos milions d’euros aproximadament. La Junta de Facultat 
fa un escrit declinant tota responsabilitat de fer o no fer les obres. 
 
El 25 de maig apareix una notícia en premsa que parla de l’inici de les 
obres a l’extensió d’Ontinyent.  
 
Se’ls tornà a dir que l’edifici està protegit i que es demanarà la 
desprotecció. El 25 de maig apareix que vuit edificacions emblemàtiques 
protegides de la Universitat, entre elles la Facultat de Medicina i 
Odontologia, el Col·legi Major Lluis Vives, La Nau i el Jardí Botànic, s’ha 
demanat la seua desprotecció. 
 
En el projecte no es diu que l’edifici tinga cap tipus de protecció. 
 
A més indica que aquest punt té molta documentació però no està tota. 
Falta la justificació del projecte i el projecte mateix. En la primera pàgina 
del pla director hi ha quantitats duplicades i en això ja se’n va el 6% del 
pressupost. A més, ha trobat un document en la pàgina web de l’empresa 
del patòleg, un informe del 2002, on es diu que no hi ha cap problema 
estructural. 
 
En el pla nou, en la millora d’adequació d’espais de la Facultat, canvia el 
nom, però l’esencial és igual que l’anterior i el pressupost molt semblant. 
Per tant, es mantè el pressupost inicial que és massa car igual que el de 
l’any 2009, però ja s’han fet les proves de càrrega i l’impermeabilització 
de la coberta. Tret del nom, els únics canvis són les actuacions de fa 24 
mesos. 
 
Agraeix al Consell de direcció que haja traslladat l’assumpte al Consell de 
Govern per donar la possibilitat de fer les obres integrals que, en realitat, 
són parcials. Es parla d’informes tècnics que justifiquen les obres, però no 
els tenim. Per tant, si no sabem quines zones tenen deficiències, si no 
tenim clar si l’edifici està protegit o no, si no tenim suficient tresoreria per 
garantir el pagament de les obres i si hi ha obres pendents o paralitzades, 
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proposa la no actuació de les obres de la Facultat fins que el Consell de 
Govern tinga tota la documentació necessària per prendre una decisió 
raonable i també ha d’haver un informe o informes que especifiquen les 
actuacions necessàries, en quines zones i si són urgents per no tenir 
problemes de finançament. 
 
Llig la memòria justificativa de l’informe on diu que es constaten una sèrie 
de deficiències que requereixen actuació, però si anem a l’annex 5 es diu 
que s’han fet les obres sense problemes. 
 
Laura Peris recorda la seua intervenció en el darrer Claustre i pregunta què 
passarà amb els estudiants, si comencen les obres. 
 
La vicerectora de Sostenibilitat, Campus i Planificació indica que des del 
moment que es planteja l’execució de l’obra, es crea una comissió per 
estudiar com s’executarà. Aquesta comissió ha decidit començar per les 
aules i s’ha fet una planificació per no causar problemes als estudiants ni a 
la realització d’exàmens.  
 
Respon al degà de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació que:  
. L’obra és un assumpte de seguretat per a les persones.  
. És necessària perquè fa més de sis anys que la Facultat demanà l’equip 
rectoral que actuara. 
. El moment per aturar-la, haguera estat abans de traure-la a concurs. En 
aquell moment es podria haver aturat, pero desprès hi ha hagut una sèrie 
d’actuacions i ja s’ha signat del contracte amb l’empresa adjudicatària.  
 
El gerent indica que les peticions pressupostàries per començar les obres 
hi són. Des del punt de vista pressupostari està complet. Tan sols les 
obres del Centre d’Idiomes estan aturades perquè, malauradament, 
l’empresa està en suspensió de pagaments. Una obra com aquesta no 
atenta globalment l’estabilitat de la tresoreria de la Universitat.  
 
Entèn que si l’equip deganal no vol, les obres no es poden fer, però hem 
de fer els esforços necessaris per arribar a acords. Les obres es van 
pressupostar com a prioritàries i necessàries, ja que sembla que afecten a 
la seguretat de les persones. Per tant, recomana que es facen amb el 
necessari escenari de consens amb la Facultat.  
 
El degà de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació indica que no li 
consta la proposta d’un pla integral per part de la Facultat. Pel que fa a la 
seguretat del personal de la Facultat, un incident pot passar en qualsevol 
moment igual que sempre i la Facultat des de fa sis anys està demanant la 
retirada de les obres. La Facultat sempre ha cregut el que la Unitat 
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Tècnica ha dit i sempre ha confiat que era cert que hi havia un informe 
sobre la necessitat i urgència de les obres.  
 
Opina que estem dins d’un context constructiu. No li preocupa el 
pressupost, sinó la tresoreria. Si la situació que patim en aquests moments 
és crítica, no entèn que el Gerent diga que la Universitat no té problema en 
pagar aquestes quantitats. 
 
No li agrada que s’empre l’argument de la possibilitat que passe algun 
accident, ja que si ha d’ocòrrer, ocorrirà amb obres o sense elles. Demana 
un informe tècnic i si els usuaris són importants, que se’ls faça una 
consulta.  
 
Rosa Mochales manifesta la seua perplexitat des del Servei de 
Manteniment, ja que no entèn la posició de la Facultat. Opina que hi ha dos 
problemes, uno de forma i en eixe sentit pot entendre a la Facultat, però 
ja han caigut sostres i poden seguir caiguent. També hi ha informes de la 
Unitat Tècnica i d’empreses. L’altre problema és de fons i és més díficil 
d’arreglar.  
 
El degà de la Facultat d’Economia indica que queda patent que hi ha 
discrepàncies amb l’equip deganal i opina que s’han d’aclarir les coses 
entre l’equip rectoral i el de la Facultat. 
 
El rector indica que aquest assumpte s’ha portat al Consell per una raó 
d’oportunitat, com deia el degà de la Facultat de Filologia, Traducció i 
Comunicació en el darrer Consell de Govern. La Junta de Centre ha fet un 
escrit que acaba així: La Facultat no es pronuncia sobre la necessitat 
urgent i viabilitat de les obres programades, per no ser la seua 
competència ni responsabilitat. Aquest escrit no s’ha distribuït als 
membres del Consell de Govern i es farà si així ho considera el degà. 
 
Si hi haguera un incident en la Facultat, la seua responsabilitat no la podria 
declinar. Opina que tots hem d’assumir la nostra part de responsabilitat i 
sembla una llàstima arribar a aquest punt sense acord, pero hi ha un 
contracte signat i no podem sustraer-nos als problemes que es poden 
derivar. No plantejarà votació sobre aquest assumpte, però li pregunta al 
degà si vol que es vote la paralització de les obres.  
 
El degà de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació tampoc 
demana una votació. Sols ha dit el que calia. S’ha esmentat un informe que 
no hi és i per tant, es parteix d’una hipòtesi falsa. Tampoc se’ls ha 
informat sobre els retardaments de les obres. S’haurien de veure quines 
obres són més urgents, i negociar amb l’empresa adjudicatària, la Unitat 
Tècnica i la Universitat, ja que hi ha més possibilitats que blanc i negre. La 
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Facultat no vol que es facen obres innecessàries. Per tant, demana un 
estudi i que es parle amb l’empresa per veure altres possibilitats. 
 
El rector insisteix que és una llàstima que açò no s’haja plantejat en temps 
i forma, abans de la signatura del contracte. Aquest assumpte tornarà al 
Consell de Govern les vegades que siguen necessàries. Confia en la 
col·laboració institucional de la Facultat per portar endavant les obres i 
treballar amb la Unitat Tècnica perquè el contracte no es trenque. El 
procès s’ha fet correctament i no s’ha amagat informació. La Facultat 
necessita reformes i millores i la voluntat de l’equip de direcció es treballar 
per aconseguir-les. La Unitat Tècnica està al servei de la comunitat 
universitària i li agraeix la seua tasca. Per tant, l’acord 106/2013 queda 
anul·lat. 
 
Punt 17. Informe, si escau, sobre la modificació de RLT 1/2013 de 
personal d’administració i serveis.  
 
El gerent presenta l’assumpte i fa referència a la documentació que hi ha 
en el web de la Secretaria General. Afegeix que aquest assumpte compta 
amb el suport de Mesa Negociadora. Té un increment de plantilla zero i un 
cost de 54.000 euros. Aquesta és la darrera modificació de RLT per donar 
cobertura a la promoció interna del personal de laboratori i d’un concurs 
de mèrits de conserges. Amortitza set places de la Clínica Odontològica 
que passen a prestar serveis com a contractats doctors en la Fundació 
Lluís Alcanyís. L’acord pres amb sindicats i la Fundació és que aquestes 
persones treballaran amb contractes laborals indefinits. Per no lesionar els 
pressupostos de la Fundació, s’ha acordat que els pressupostos de la 
Universitat financien en part el cost d’aquestes places, que anirà 
decreixent amb el pas dels anys. Per fer els ajusts, es dona un termini de 
quatre anys i se’ls respectarà l’antiguitat.  
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
El president de la Junta de PDI trasllada lla seua satisfacció per l’acord pres 
i sol·licita un compromís per a recol·locar a les persones afectades. 
 
Maria Luisa Manzano comunica, en nom de la presidenta de la Junta de 
PAS que també dóna suport a l’acord. 
 
José M. Almerich, intervé com a director de la Fundació Lluís Alcanyís per 
refrendar l’acord i anunciar que s’establirà un protocol per reflectir les 
quantitats i terminis que s’han esmentat.  
 
Se sotmet a votació la proposta. La votació es fa a mà alçada i per 
unanimitat (38 vots a favor), es pren l’acord següent: 
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ACGUV 107/2013. “Informar favorablement sobre la 
modificació de RLT 1/2013 de personal d’administració i 
serveis, que s’adjunta com a annex.” Annex XVIII. 

 
Punt 18. Modificacions pressupostàries.  
 
No hi ha cap proposta.  
 
Punt 19. Torn obert de paraules.  
 
Laura Peris indica que al final de la sessió del darrer Claustre sols hi havia 
quinze persones. Demana que es prenguen mesures perquè no es 
repetesca. 
 
Guillem Chismol indica, pel que fa a les biblioteques, que a partir de les 
7’30 hores ja estan col·lapsades i aquest cap de setmana s’hi ha produït 
incidentes amb violència verbal i física. Prega que se busque una solució 
per al Campus de Tarongers i proposa que s’òbriga alguna més al Campus 
de Blasco Ibañez.  
 
D’altra part, com que la Cafeteria de la Facultat de Filosofia i Ciències de 
l’Educació està tancada, la de la Facultat de Geografia i Història està 
col·lapsada. Demana que s’estudie aquest assumpte. 
 
Maria Luisa Manzano fa referència als estudiants del darrer curs de grau. 
Proposa que s’adequen els terminis per poder presentar en temps el treball 
de fi de grau. 
 
Dulce Contreras indica que els exàmens comencen el proper dilluns i seria 
convenient que hi haguera un termini més llarg entre la data d’acabament 
de les classes i el començament dels exàmens. Pel que fa a l’assumpte de 
les beques, pregunta si els estudiants que no poden pagar, hauran de 
deixar la Universitat. 
 
El degà de la Facultat d’Economia demana que hi haja un criteri homogeni. 
 
Guillem Chismol fa referència a un document del Departament d’Estadística 
que sols compta amb els estudiants que entran. 
 
El delegat del rector per als estudiants indica que l’estudi s’ha fet per la 
biblioteca que efectivament tenia errors. Pel que fa a l’assumpte de las 
biblioteques, indica que al Campus de Burjassot s’ha fet una reunió i pel 
juliol es farà un altra per veure les actuacions que pertoquen. De cara al 
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proper curs, es farà una reunió en setembre, però cal tenir en compte que 
tenim dèficit pressupostari.  
 
Pel que fa a les Cafeteries, s’estudiarà, però tenim poc marge de maniobra. 
Contesta Dulce Contreras que es lliurarà una carta als centres indicant-los 
que no es farà cap anul·lació de matrícula i que totes les al·legacions es 
lliuraran a la Delegació d’Estudiants per a  estudiar les diferents situacions 
econòmiques. La idea és que cap estudiant es quede sense estudiar. 
 
La vicerectora d’Estudis i Política Lingüística està d’acord amb Dulce 
Contreras respecte del calendari. La única solució és que desprès de les 
tres setmanes del segon quadrimestre, hi ha una setmana lliure, que és la 
única que es podria utilitzar. En la reunió d’ahir es va detectar que cada 
centre actua de forma diferent, però s’estudiarà homogeneitzar el procès. 
Indica que no s’anul·larà cap matrícua i els estudiants que no puguen 
pagar, explicaran la seua situació per escrit a la Delegació d’Estudiants i 
s’analitzarà cada situació abans de la matrícula del proper any. 
 
Contesta a Maria Luisa Manzano que a la normativa de fi de grau es fixa el 
termini de fins al 15 de setembre per presentar el treball de fi de grau. 
 
El vicerector de Cultura indica, pel que fa a les biblioteques, que en totes 
s’ha ampliat l’horari i s’ha fet l’esforç màxim, però no tenim capacitat 
pressupostària per obrir altres. Amb les dades que tenim, pel setembre es 
farà un nou estudi per poder fer les actuacions que siguen necessàries.  
 
I com que no hi ha més assumptes que tractar es clou la sessió a les 
14,25 hores, de la qual cosa com a secretària general, estenc aquesta 
acta.  
 
Vist i plau 
El rector 
 
 
 
 
 
Esteban J. Morcillo Sánchez. 
 
 
 
 
 


