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CONSELL DE GOVERN 
 
A la ciutat de València, el dia 25 de juny de 2013, a les 9’25 hores, a la 
Sala de Juntes del Rectorat, sota la presidència del rector, Esteban Morcillo 
Sánchez, i amb l’assistència de les persones que s’indiquen a continuació, 
queda constituït en sessió ordinària el Consell de Govern de la Universitat 
de València. 
 
Assistents: (Amb vot) 
 
Rector: Esteban J. Morcillo 
Sánchez. 
 
Vicerectora d’Ord. Acadèmica i 
Professorat: Maria Vicenta Mestre 
Escrivá 
 
Vicerectora d’Estudis i Política 
Lingüística: Isabel Vázquez 
Navarro 
 
Vicerectora de Comunicació i 
Relacions Institucionals: Silvia 
Barona Vilar.  
 
Vicerectora de Relacions 
Internacionals i Cooperació: Olga 
Gil Medrano 
 
Vicerectora de Sostenibilitat, 
Campus i Planificació: Clara 
Martínez Fuentes. 
 
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. 
 
Vicedegà Fac.  Filosofia i C. 
Educació: Vicent Claramonte Sanz 
 
Degà Fac. Filologia, Traducció i 
Comunicació: Carlos Padilla 
Carmona. 
 
Degana Fac. Psicologia: Alicia 
Otilia Salvador Fernández-Montejo 
 
Degà Fac. Magisteri: Manuel 
Monfort Pañego 
 
Degà Fac. Ciències de l’Activitat 
Física i Esport: Vicente Añó Sanz 
 
Degana Fac. Física: Soledad 
Gandia Franco 
 
Degà Fac. Ciències Matemàtiques 
(en funcions): Rafael Crespo 
Garcia 
 
Degà Fac. Ciències Biològiques: 
Javier Lluch Tarazona 
 
Degana Fac. Dret. Elena Olmos 
Ortega 
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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.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. Dret: Jesús Estruch 
Estruch 
 
PDI ETSE: Javier Martínez Plume 
 

 
PDI Fac. Geografia e Historia: 
Elena Grau Almero 
 
PDI Fac. Economia: Dulce 
Contreras Bayarri 
 
PDI Fac. 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 
 
(sense vot): 
 
Degà Fac. Medicina i Odontologia:  
Federico V. Pallardó Calatayud 
 
Degana Fac. Fisioteràpia: 
Celedonia Igual Camacho 
 
Degà Fac. Infermeria I Podologia: 
Julio Jorge Fernández Garrido 
 
Degana Fac. Farmàcia:Teresa 
Barber Sanchis 
 
Director ETS Enginyeria: Vicente 
Cerverón Lleó 
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President Junta PDI: Amat 
Sánchez Velasco  
 
 
 
 

Convidat: 
President de la Comissió 
d’Estatuts: Ricardo Juan Sánchez 
 
Tècnic de protecció de dades: 
Ricard Martínez Martínez    -

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

 
Punt. 1. Aprovació, si escau, de l’acta del Consell de Govern de 28 de maig 
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 degà de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació i el 
president de la Junta de PDI per presentar modificacions que són 
acceptades.  
 
Per assentiment del Consell de Govern es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 108/2013. “Aprovar l’acta del Consell de Govern 
de 28 de maig de 2013 amb les modificacions següents: 
 
. Incloure Jesús Estruch Estruch en el llistat d’assistents. 
. En la pàgina 33, paràgraf 5è substiuir “aquest informe” 
per “l’informe rebut”. 
. En la pàgina 33, unir el paràgraf 7è amb el paràgraf 8 
amb el text següent: “…. condicions que no són les que li 
havien comunicat atès que el 15 de febrer….” 
. En la pàgina 37 el paràgraf 3 del punt 17 es redacta així: 
“El president de la Junta de PDI trasllada la seua 
satisfacció per l’acord pres i sol·licita un compromís per a 
recol·locar a les persones afectades.” 

 
Punt 2. Informe del rector. 
 
El rector manifesta el condol dels membres del Consell pel traspàs dels 
membres de la comunitat universitària següents: 
 
. Carlos Rodríguez Pérez, estudiant del grau en Administració i Direcció 
d’Empreses.  
. L’estudiant Erasmus de la famíla Petruzzi. 
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. Mª José Sifre Soler, administrativa del departament de Pediatria, 
Obstetricia i Ginecologia. 
. Pedro Luis Tineo Roberto, professor del departament de Biologia 
Funcional i Antropologia Física.  
. Miguel Sanz Alix, catedràtic del Departament de Matemàtica Aplicada. 
. El 28 de maig ens va deixar el Dr. Enrique Pérez Payá. 
 
Transmet les felicitacions següents: 
 
. El catedràtic Dr. José Maria Palanca Sanfrancisco, pel seu nomenament 
com a professor honorari de la Facultat de Ciències Mèdiques per la 
Universitat Nacional Autonòmica de Nicaragua-León, pels seus mèrits en 
investigació i docència al voltant de l’anestesiologia.  
. El catedràtic de Parasitologia, Dr. Santiago Mas Coma que ha estat triat 
president de la Federació Mundial de Medicina Tropical per als pròxims vuit 
anys, en el Congrès Mundial de Medicina Tropical a Rio de Janeiro (Brasil), 
amb afluència de més de set mil especialistes.  
. La catedràtica del Departament de Biologia Cel·lular i Parasitologia, Dra. 
Isabel Fariñas Gómez, que ha estat designada com a nova membre de 
l’Organització Europea de Biologia Molecular (EMBO), de la qual formen 
part destacats investigadors en l’àmbit de la biologia molecular d’arreu el 
món.  
. L’investigador de l’ICMOL, Guillermo Minguez Espallargas, que ha estat 
seleccionat pel Comité de Selecció de la 63ena reunió del Lindau Nobel 
Meeting, per a participar en aquest esdeveniment anual.  
. La professora del departament d’Enginyeria Química, Dra. Carmen 
Gabaldón García, que ha aconseguit un projecte europeu de quasi un milió 
d’euros per dirigir una investigació en col·laboració amb l’empresa 
holandesa Pure Aire Solutions, l’objectiu de la qual és convertir les 
emissions atmosfèriques en bioenergia. Aquesta recerca s’integra al 
programa Marie Curie Initial Training Networks (ITN), de la convocatòria 
d’enguany People. 
. La professora i investigadora de l’Institut de Drets Humans de la UV, Dra. 
Angeles Solanes Corella, que ha estat designada membre del Comité 
Tècnic encarregat d’elaborar el II Pla Nacional de Drets Humans d’Espanya, 
realitzat a instàncies del Ministeri de la Presidència.  
. El professor del departament de Cirurgia, Dr. Antonio García Vilanova que 
ha rebut el premi Lluís Guarner, consensuat per unanimitat pel Patronat 
Lluís Guarner de la Conselleria de Cultura (implantació en la medicina 
valenciana de noves tècniques quirúrgiques i tractaments que han 
beneficiat a una gran quantitat de dones en la cura del càncer de mama). 
. El catedràtic Dr. José María Goerlich Peset, que ha estat nomenat 
membre del Consell Econòmic i Social en qualitat d’expert. (òrgan 
consultiu del govern en matèria socioeconòmica i laboral). 
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. L’escriptor valencià, Antonio Martí Monterde, per rebre el III premi 
d’Assaig càtedra Blasco de la Universitat de València.  
. Els millors expedients acadèmics: premis nacionals del curs 2009/10, 
Carlos Jovani Gil (Geografia), Pablo Laparra Pérez (Història de l’Art), Ayne 
Reynes Llinares (accèsit en Filologia Francesa); premis de la Generalitat: 
Mercé Gomar Alba (Biologia), Rafael Medina González (Farmàcia); premis 
de la Fundació Carmen Izquierdo Besante Monzó als millors expedients de 
primer curs en les cinc branques de coneixement: Fernando Romero López 
(Física), Critina Zapata de Miguel (Psicologia), Belén Uriol Balbin (Ingenieria 
Quuímica), Laura Miñano Mañero (Traducció i Mediació Interlingüistica-
Angles, Arts i Humanitats) i Salvador Jesús Tormo Pruñonosa (ADE-Dret, 
Ciències Socials i Jurídiques) en un acte presidit per la vicerectora 
d’Estudis i Política Lingüística, Dra. Isabel Vázquez Navarro el passat 17 de 
juny. 
. En nom i representació de la Universitat, la Dra. Paz Lloria García, 
professora titular del departament de Dret Penal, va comparèixer davant la 
Comissió Tècnica del Senat que s’ocupa de l’estudi de les persones 
desaparegudes sense causa aparent.  
. El Sr. Manuel Broseta Duprè ha estat nomenat divendres passat, 
president del Consell Social de la Universitat de València. El nomenament 
s’ha acordat en el ple del Consell de la Generalitat Valenciana en el qual 
també han estat nomenaats els presidents dels Consells Socials de la 
Universitat Politècnica de València, Universitat d’Alacant, Universitat 
Jaume I de Castelló i Universitat Miguel Hernàndez d’Elx.  
. L’exbecari d’investigació de l’àrea de periodisme de la nostra Universitat, 
Adolfo Carratalà Simó, que ha guanyat el prestigiós premi Lorenzo Gomis a 
la millor tesi doctoral de periodisme atorgat per la Sociedad Española de 
Periodística (SEP), associació científica que agrupa als principals docents i 
investigaors en el camp del periodisme. 
. Donar l’enhorabona a la vicerectora de Comunicació i Relacions 
Institucionals, Dra. Silvia Barona Vilar, pel seu nomenament com a cònsul 
honorari del Consulat de la Lonja de València i rebre la seua Medalla. 
 
Indica que el 30 de maig es van signar els convenis següents: 
. Conveni marc de pràctiques en empreses i el conveni singular de 
cooperació educativa entre Geroresidencies, S.L., la Fundació Universitat-
Empreses i la Universitat de València.  
. El mateix dia també el conveni marc de col·laboració entre la Unió 
Internationale des Huissiers de Justicia i la Universitat de València. 
. El 19 de juny es fa adoptar l’acord marc del Consell i les Universitats 
Públiques de la Comunitat Valenciana per a la implantació del mapa de 
titulacions, que encara no s’ha fet públic i no té annexos. Aquest acord, 
signat pels rectors de les universitats públiques, els presidents dels seus 
consells socials i la Generalitat Valenciana permetrà implantar en el futur el 
mapa de titulacions de les universitats públiques valencianes, coordinant 
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l’oferta d’estudis del sistema universitari públic valencià. Es trata d’un 
marc de referència amb objectius a aconseguir en tres anys i amb un grau 
d’adaptabilitat suficient perquè les universitats puguen aplicar la seues 
normatives. 
 
Indica que el 6 de juny, a Màlaga, es va reunir l’Assemblea Permanent de la 
CRUE i desprès el Comitè Permanent Ampliat, amb els presidents de les 
diferents comissions sectorials de la CRUE i la Comunitat Valenciana. 
 
El 10 de juny, a Madrid, va tenir lloc una Jornada informativa sobre 
programes europeus, organitzada per la CRUE i el MINECO.  
 
El 20 de juny es va reunir l’Assemblea General de la CRUE i el Consell 
Executiu que va revisar el projecte de Reial Decret de beques, presentat 
pel Ministeri, que representa un atac i una disminució de les beques per als 
nostres estudiants.  
 
A Ginebra (Suïssa) es va presentar l’informe tècnic de disseny (Technical 
Design Report o TDR del col·lisionador lineal Internacional (ILC). En aquest 
acte de presentació han participat el director de l’IFIC, Dr. Francisco 
Botella i la vicerectora de Relacions Internacionals i Cooperació de la nostra 
Universitat, Olga Gil. L’ICL és un accelerador de partícules de pròxima 
generació per a complementar i aprofundir en la física del Gran 
Col·lisionador d’Habrons (LHC) del CERN. 
 
A continuació el rector cedeix la paraula el gerent perquè informe sobre les 
nòmines de juny.  
 
El gerent indica que des de la Generalitat ens han avançat que el 27 de 
juny, mitjançant confirming ens arribaran 28 milions d’euros, la qual cosa 
ens donarà temps suficient per pagar les nòmines i la paga extraordinària 
del mes. Tindrà un cost al voltant de 350-450 mil euros de despeses 
financeres. 
 
El degà de la Facultat d’Infermeria i Podologia informa que ja s’ha signat el 
conveni amb la Societat Espanyola de Medicina Intensiva Crítica i Unitats 
Coronàries (SEMICYUC). Agraeix la tasca feta per portar a terme la 
signatura. 
 
Punt 3. Autorització, si escau, per a la signatura de convenis de 
col·laboració.  
 
El vicerector d’Economia presenta el conveni amb el Banc de Santander i 
fa referència a la documentació que hi ha en el web de la Secretaria 
General. Afegeix que en el sector financer tenim dos convenis principals 
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que acaben al 2014: amb el Banc de Santander i amb la Fundació Bancaixa, 
encara que hi ha hagut reunions amb altres bancs, com ara, Sabadell, 
Banesto o Caixa Catalunya. La relació sempre ha estat la mateixa: be 
mitjançant una càtedrà, be amb un conveni. 
Bancaixa i Bankia han tingut greus problemes financers i la Fundació s’ha 
quedat sense dotació pressupostària, per la qual cosa no pot fer front als 
seus compromisos. A més, Bancaixa gestionava les targetes universitàries i 
ja calia substituir-les.  
 
El banc de Santander gestiona les targetes de quasi tota Espanya, per 
tant, amb aquest conveni es cobreixen de forma natural les nostres 
necessitats. A més, s’aprofita per a ampliar el marc de col·laboració amb 
altres activitats que no hi estaven contemplades i també l’import del 
conveni (un milió d’euros). Bàsicament és un conveni de continuïtat amb el 
que hi havia. La novetat és la gestió de les targetes universitàries 
intel·ligents. S’ha tractat amb molta cura el tema de la protecció de 
dades. Les funcions de la targeta es poden ampliar i respecte de les 
activitats, s’ha donat un redactat general. El conveni arribava fins al juliol 
de 2014, però es retrotrau a gener de 2013 i finalitzarà al 2016. 
 
El rector indica que s’ha convidat a Ricard Martínez, tècnic de protecció de 
dades, perquè ens informe.  
 
Ricard Martínez informa que en aquest país és perfectament licit i adient la 
utilització de targetes amb una esponsorització bancària. En aquest cas, 
s’han adoptat el conjunt de garanties exigides per les lleis vigents. Atesa la 
perspectiva del conveni, l’entitat presta un servei a la Universitat, però 
necessita dades personals. La llei exigeix la signatura d’un contracte 
perquè la Universitat dóne les instruccions a l’entitat per a expedir les 
targetes. Les dades personals facilitades no es podran utilitzar per a 
activitats diferents, ni comunicar-les a tercers. Cas de rescisió del 
contracte, s’haurien de tornar o ser destruides. Encara que el conveni 
recull les garanties de forma genèrica, s’inclouen dues clàusules: obligació 
de signar un contracte específic, mantenint l’escenari garantista i la 
Universitat manté en tot moment el control. 
 
El rector agraeix Ricard Martínez la informació donada i sotmet a votació la 
proposta. La votació es fa a mà alçada i per 37 vots a favor, cap en contra 
i 4 abstencions, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 109/2013. “Autoritzar la signatura del conveni de 
col·laboració entre el Banco de Santander i la Universitat 
de València. Estudi General, el text del qual s’adjunta 
com a annex.” Annex I. 

 



 
 
Universitat de València. CONSELL DE GOVERN 25 DE JUNY DE 2013 
 

-8- 

A continuació, la vicerectora de Comunicació i Relacions Institucionals, el 
vicerector d’Investigació i Política Científica i la vicerectora de Relacions 
Internacionals i Cooperació presenten les propostes de convenis 
corresponents a la seua àrea de treball 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 110/2013. “Autoritzar la signatura del conveni 
marc de col·laboració entre el Tribunal de les Aigües de 
València i la Universitat de València. Estudi General, el 
text del qual s’adjunta com a annex.” Annex II. 

 
ACGUV 111/2013. “Autoritzar la signatura del conveni 
marc de col·laboració entre l’Associació Espanyola 
d’Advocats de Dret de Família i la Universitat de 
València. Estudi General, el text del qual s’adjunta com a 
annex.” Annex III. 

 
ACGUV 112/2013. “Autoritzar la signatura del conveni 
marc de cooperació entre l’Institut d’Investigació 
Sanitària-Fundació per a la Investigació de l’Hospital La 
Fe i la Universitat de València. Estudi General, per a la 
constitució de la Unitat Mixta d’Investigació en Esclerosis 
Múltiple i Neuroregeneració, el text del qual s’adjunta 
com a annex.” Annex IV. 

 
ACGUV 113/2013. “Autoritzar la signatura del conveni 
marc de cooperació entre la Fundació de la Comunitat 
Valenciana Centre d’Investigació Príncipe Felipe i la 
Universitat de València. Estudi General, per a la 
constitució del nodo de proteòmica CIPE-UVEG, i establir 
el seu marc regulador, el text del qual s’adjunta com a 
annex.” Annex V. 

 
ACGUV 114/2013. “Autoritzar la signatura del conveni de 
col·laboració entre la Universidade Estadual Paulista 
“Julio de Mesquita Filho” (UNESP), Sao Paulo (Brasil) i la 
Universitat de València. Estudi General, el text del qual 
s’adjunta com a annex.” Annex VI. 

 
ACGUV 115/2013. “Autoritzar la signatura del conveni de 
col·laboració entre la Universitat Catòlica de Colombia i 
la Universitat de València. Estudi General, el text del qual 
s’adjunta com a annex.” Annex VII. 
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ACGUV 116/2013. “Autoritzar la signatura del conveni de 
col·laboració entre la Universitat Federal de Mines Gerais 
(Brasil) i la Universitat de València. Estudi General, el 
text del qual s’adjunta com a annex.” Annex VIII. 

 
ACGUV 117/2013. “Autoritzar la signatura del conveni de 
col·laboració entre la Queen’s University of Belfast (Regne 
Unit) i la Universitat de València. Estudi General, el text 
del qual s’adjunta com a annex.” Annex IX. 

 
ACGUV 118/2013. “Autoritzar la signatura del conveni de 
col·laboració entre la Universitat Maimónides (Argentina) 
i la Universitat de València. Estudi General, el text del 
qual s’adjunta com a annex.” Annex X.  

 
ACGUV 119/2013. “Autoritzar la signatura del conveni de 
col·laboració entre la Chung Ang University (Corea del 
Sud) i la Universitat de València. Estudi General, el text 
del qual s’adjunta com a annex.” Annex XI. 

 
ACGUV 120/2013. “Autoritzar la signatura del conveni de 
col·laboració entre la Universitat de San Buenaventura, 
Bogotá (Colombia) i la Universitat de València. Estudi 
General, el text del qual s’adjunta com a annex.” Annex 
XII. 

 
Punt 4. Aprovació, si escau, de propostes d’activitats de reconeixement 
de crèdits per participació 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. 
La proposta de la Comissió d’Estudis de grau manté l’esperit que aquestes 
activitats han de contemplar la participació activa dels estudiants i, per 
tant, no són realment activitats de lliure elecció. Fa un resum de les 
propostes. 
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Per assentiment dels membres del Consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 121/2013.  
“1. Aprovar les activitats de participació universitària 
informades favorablement per la Comissió Assessora 
d’Estudis de Grau, que s’adjunten com annex. 
 
2. No aprovar les activitats de participació universitària 
informades desfavorablement per la Comissió Assessora 
d’Estudis de Grau, que s’adjunten com annex.” Annex 
XIII. 



 
 
Universitat de València. CONSELL DE GOVERN 25 DE JUNY DE 2013 
 

-10- 

 
El rector proposa que es tracte primer el punt 6 de l’ordre del dia, per 
esperar a l’arribada del president de la Comissió d’Estatuts que està 
convidat en el punt 5è, la qual cosa s’accepta.  
 
Punt 6. Aprovació, si escau, de propostes de dobles graus internacionals. 
 
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 presenten nou propostes de dobles titulacions internacionals, de les 
quals vuit són de la Facultat d’Economia i una de la Facultat de Dret. Per a 
cada un dels programes s’ha signat un conveni específic per a 
reconeixement de la doble titulació, tret de la de Dret, que demana que 
s’aprove condicionat a la signatura del corresponent conveni. 
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds. 
 
Per assentiment dels membres del Consell es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 122/2013.  
“1. Aprovar les dobles titulacions de grau internacionals 
de la Facultat d’Economia que tot seguit s’esmenten, la 
memòria dels quals s’adjunta com annex: 
.  ADE per la Universitat de Valaència–Máster 1 
Management- Parcours Sciencies de Gestión, per la 
Universitat de Nantes(França) 
.  Economia per la Universitat de València - Màster 1. 
Analyse et Politique Économiques-Parcours Analyse 
Économique, per la Universitat de Nantes (França). 
. International Business-BA International Business-
CeseMed Programme per Euromed Management/Kedge 
Business School. 
. International Business per la Universitat de València – 
BA Betriebswirtschaft Internationales Management 
(BIM) per la Hochschule Bremem. 
. International Business per la Universitat de València – 
BA International Business/Intercultural Studies per 
Hochschule Hellbronn. 
. International Business per la Universitat de València – 
BA (Hons) International Management per la University of 
Hertfordshire (UH). 
. International Business per la Universitat de València – 
BS en Business Administration per la University of North 
Carolina  at Willmington (UNCW). 
. International Business per la Universitat de València – 
BA (Hons) International Business per Nottingham-Trent 
University. 
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2. Aprovar la doble titulació de grau internacional franc-
espanyol en Dret amb la Universitat de Toulouse, que 
s’adjunta com a annex, condicionat a la signatura del 
conveni.” Annex XIV. 

 
Punt 5, Modificació, si escau, del Reglament de matrícula de la UVEG per a 
títols de grau i de màster.  
 
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. 
Centra la seua intervenció en la principal modificació del reglament, la 
modificació de l’actual art. 37 sobre anul·lacions de matrícula per a 
introduir l’anul·lació parcial de matrícula per causes de forca major. Altra 
modificació és que seran els vicerectors/es amb competències en matèria 
d’estudis de grau i màster qui resoldran les peticions, previ informe del 
degà/na o director/a del centre amb justificació de la concurrència de la 
causa de força major i a proposta de la comissió nomenada a l’efecte. 
També informa sobre les novetats de l’art. 30 de pagament en diversos 
terminis i sobre altres aspectes per a unificar la normativa als estudis 
oficials de grau i de màster. 
 
Cedeix la paraula al president de la Comissió d’Estatuts perquè informe.  
 
El president de la Comissió d’Estatuts destaca que l’informe de 
l’Assessoria Jurídica diu que l’art. 30 no s’ajusta a la llei de taxes. Es va 
debatre a la Comissió d’Estatuts i es va consultar amb especialistes. La 
Comissió d’Estatuts no es va pronunciar al respecte, tenint en compte que 
la llei general tributària té la darrera paraula i que la Conselleria ho té 
present. 
 
Pel que fa a l’art. 35, s’hi va plantejar que seria convenient revisar les 
conseqüències de l’impagament d’un sols dels terminis, en el cas de 
pagament fraccionat. Com a president de la Comissió d’Estatuts transmet 
que aquest assumpte s’hi va debatre amb la intenció de matisar el requísit, 
però no hi hagué acord i són conscients que hi ha poc marge de maniobra.  
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
Laura Peris agraeix el treball que ha fet l’equip rectoral en aquest sentit. 
 
El degà de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació se suma a la 
felicitació de Laura Peris. Proposa que en l’article 38.1.b) s’hauria de posar 
anul·lació parcial de la matrícula.  
 



 
 
Universitat de València. CONSELL DE GOVERN 25 DE JUNY DE 2013 
 

-12- 

El degà de la Facultat d’Infermeria i Podologia està d’acord amb la 
intervenció anterior, ja que sembla que es pot anul·lar parcialment una 
assignatura, en lloc de la matrícula.  
 
Maria Luisa Manzano demana una revisió de la primera part del text 
respecte del tractament sexista. També proposa que, atesa la situació de 
crisi que patim, es demane a Conselleria que modifique les lleis sobre 
pagament de taxes per adequar-les a aquesta situació, i que si s’ajornen 
els pagaments de matrícula, també s’haurien d’ampliar els terminis de les 
renúncies amb devolució de taxes. 
 
La vicerectora graeix les felicitacions rebudes i comenta que sempre es 
treballa amb la intenció d’atendre totes aquelles peticions que puguen 
suposar una millora en el servei que oferim i en el nostre funcionament. 
 
Està totalment d’acord amb la proposta de modificació de l’art. 38.1.b) i 
es canviarà en el sentit indicat.  
 
Contesta a Maria Luisa Manzano que revisarà tot el text, encara que només 
s’han fet canvis en uns pocs articles. En quant a la devolució de taxes, la 
normativa diu que l’anul·lació es pot fer en qualsevol moment, però la 
devolució de taxes és fins al 31 de desembre i proposa mantenir aquest 
termini per qüestions pressupostàries.  
 
En relació amb els pagaments parcials, la vicerectora comenta que, encara 
que no estan comtemplats en la normativa, estem en contacte amb la 
Direcció General d’Universitats, qui dóna el seu vist-i-plau a que des de la 
universitat es contemple aquesta possibilitat. S’hi va anunciar que es faria 
una modificació de la llei de taxes per incloure fins a deu terminis de 
pagaments.  
 
Se sotment a votació la proposta. La votació es fa a mà alçada i per 
unanimitat (42 vots a favor), es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 123/2013. “Aprovar el Reglament de matrícula 
de la Universitat de València. Estudi General, per a títols 
de grau i de màster, que  s’adjunta com a annex.” Annex 
XV. 

 
Punt 7. Aprovació, si escau, de la proposta de modificació del curs 
d’adaptació del grau d’Òptica i Optometria.  
 
La vicerectora d’Estudis i Política Lingüística presenta l’assumpte i fa 
refereència a la documentació que hi ha en el web de la Secretaria General. 
Es demana duplicar el nombre de places del curs d’adaptació amb la 
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finalitat de fer un segon curs online. En total serien cent places. La 
justificació és clara i l’informe de viabilitat per a la seua implantació al curs 
2014/15 és positiu. 
 
Indica que és la primera experiència de docència no presencial en estudis 
de grau, encara que cal tenir en compte que es tracta d’una petició per al 
curs d’adaptació al grau. Comenta que els criteris emprats per a 
quantificar les hores de dedicació són els mateixos que els que 
s’estableixen en els criteris d’OCA per a aquesta modalitat de docència en 
estudis de màster. 
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Per assentiment dels membres del Consell es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 124/2013. “Modificar el curs d’adaptació del 
grau d’Òptica i Optometria d’acord amb la documentació 
que  s’adjunta com a annex.” Annex XVI. 

 
Punt 8. Aprovació, si escau, d’activitats puntuals d’extensió universitària.  
 
La vicerectora d’Estudis i Política Lingüística presenta l’assumpte i fa 
referència a la documentació que hi ha en el web de la Secretaria General.  
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Per assentiment dels membres del Consell es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 125/2013. “Aprovar les activitats puntuals 
d’extensión universitària que s’adjunten com a annex.” 
Annex XVII. 

 
Punt 9. Aprovació, si escau, de sol·licituds de canvi de dedicació. 
 
La vicerectora d’Ordenació Acadèmica i Professorat presenta l’assumpte i 
fa refereència a la documentació que hi ha en el web de la Secretaria 
General. Es tracta de dues sol·licituds: la Comissió de Professorat ha 
informat favorablement la del prof. Saus Mas, però la del professor Diaz 
Llopis va tenir 2 vots a favor i 14 abstencions. Proposa obrir diligències 
informatives i que torne a Comissió de Professorat, la qual cosa s’aprova. 
Per tant, es retira la sol·licitud del prof. Diaz Llopis. 
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Per assentiment dels membres del Consell, es pren l’acord següent: 
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ACGUV 126/2013. “Aprovar la sol·licitud de canvi de 
dedicació del profesor titular d’universitat del 
departament de Bioquímica Juan Bautista Saus Mas, de 
temps complet a temps parcial (3 hores).” 

 
Punt 10. Aprovació, si escau, de creació de l’àrea de coneixement pròpia 
d’Optometria i Ciències de la Visió.  
 
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. El departament ja ho havia demanat des que es va configurar el 
grau i la seua implantació. La Junta de Facultat i el Consell de Departament 
avalen la sol·licitud per motius d’especificitat en algunes assignatures.  
 
S’obre un torn d’intervenciones. No hi ha sol·licituds. 
 
Per assentiment dels membres del Consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 127/2013. “Aprovar la creació de l’àrea pròpia 
de coneixement d’Optometria i Ciències de la Visió al 
departament d’Òptica, l’expedient de la qual s’adjunta 
com a annex.” Annex XVIII. 

 
Punt 11. Aprovació, si escau, del Protocol de coordinació en matèria de 
permisos, llicències, vacances i canvis de situació administrativa del 
personal amb plaça vinculada  i del professorat associat de ciències de la 
salut. 
 
La vicerectora d’Ordenació Acadèmica i Professorat presenta l’assumpte i 
fa referència a la documentació que hi ha en el web de la Secretaria 
General. La Comissió de Professorat ho ha informat favorablement i també 
la Comissió mixta. 
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
El degà de la Facultat d’Infermeria i Podologia agraeix i felicita per la tasca 
en aquesta proposta.  
 
El rector afegeix que és molt positiu tenir un marc de referència.  
 
Per assentiment dels membres del Consell es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 128/2013. “Aprovar el Protocol de coordinació en 
matèria de permisos, llicències, vacances i canvis de 
situació administrativa del personal amb plaça vinculada i 
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del professorat associat de ciències de la salut, que 
s’adjunta com a annex.” Annex XIX. 

 
Punt 12. Aprovació, si escau, del projecte d’ajuda a esportistes d’èlit. 
 
El vicerector de Cultura i Igualtat presenta l’assumpte i fa referència a la 
documentació que hi ha en el web de la Secretaria General. És un projecte 
molt similar al d’altres anys.  
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Per assentiment dels membres del Consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 129/2013. “Aprovar el projecte d’ajuda a 
esportistes d’èlit, corresponent al curs acadèmic 
2013/2014, que s’adjunta com a annex.” Annex XX. 

 
Punt 13. Aprovació, si escau, de proposta de cessió de titularitat a la 
Fundació General.  
 
El rector comunica la retirada d’aquest punt de l’ordre del dia.  
 
Punt 14. Informe, si escau, sobre correcció d’errors de la modificació de 
RLT 1/2013 de personal d’administració i serveis.  
 
El vicerector d’Economia presenta l’assumpte per absència del gerent, i fa 
referència a la documentació que hi ha en el web de la Secretaria General. 
Indica que es tracta d’un error en el document aprovat en el Consell 
anterior.  
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licitud.  
 
Per assentiment dels membres del Consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 130/2013. “Informar favorablement sobre la 
correcció d’errors de l’ACGUV 107/2013 de 28 de maig, 
respecte de la modificació de RLT 1/2013 de personal 
d’administració i serveis, que s’adjunta com a annex.” 
Annex XXI. 

 
Punt 15. Modificacions pressupostàries.  
 
No hi ha cap proposta.  
 
 
 



 
 
Universitat de València. CONSELL DE GOVERN 25 DE JUNY DE 2013 
 

-16- 

Punt 16. Torn obert de paraules. 
 
Vicenta Dolores Forés informa que s’ha publicat la composició de 
l’Associació de centres de llengües en l’ensenyament superior (ACLES) i no 
hi cap representant de la nostra Universitat.  
 
La vicerectora d’Estudis i Política Lingüística indica que hi ha dues 
persones de la Universitat Politècnica de València i una de la UJI. Afegeix 
que es farà la proposta corresponent perquè l’acord al que s’ha arribà en la 
comissió va ser la presència d’una persona per part de la UPV i altra per 
part de la UJI. 
 
Dulce Contreras agraeix que hi haja en la sala llet sense tant de greix. 
 
Laura Peris indica que arran dels exàmens hi ha hagut queixes per 
l’actuació del professorat. Hi ha falta de compromís del PDI per a corregir 
els exàmens i per respectar els terminis establerts. Si el dia d’un exàmen 
no apareix el professor, no sabem el que passa. Demana algun tipus de 
regulació al voltant d’aquests assumptes. 
 
Al voltant de les detencions, imputacions i citacions que estan rebent els 
estudiants en els darrers dies, demana que el rector es posicione.  
 
Guillem Chismol indica que s’han suprimit les beques al Voluntariat 
mediambiental i s’ha externalitzat. Després de tot l’any, constata que les 
activitats de Voluntariat  han disminuit i no han tingut la presència d’altres 
anys. Opina que cal replantejar la situació, ja que l’externalització no ha 
portat massa beneficis. 
 
Miquel Coll indica que la seua intervenció està relacionada amb els 
contractes externalitzats. Vol deixar constància que s’està produint una 
rebaixa a l’hora de contractat serveis d’aquest tipus i cal tenir molta cura a 
l’hora d’adjudicar aquests serveis, ja que als traballadors d’empreses 
extenalitzades al Camp d’Esports, o al Jardí Botànic se’ls deu dos mesos 
de sou. 
 
El director de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria contesta Laura Peris 
que no li sembla correcte que es diga que, pel fa que als exàmens, de 
forma generalitzada el professorat incumpleix els terminis, perquè no és 
cert. 
 
El delegat del rector per a estudiants indica que el termini per a corregir 
exàmens són quinze dies i altres quinze per a la revisió. Respecte de les 
detencions, s’ha demanat al president de l’Assemblea General d’Estudiants 
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un informe sobre aquest assumpte, però encara no ha rebut resposta. 
Quan la tinga, començarà a treballar. 
 
Pel que fa al Voluntariat, no està d’acord. Les beques van desaparèixer per 
una qüestió legal. El Voluntariat mediambiental estava orientat al Campus 
de Burjassot. Ara l’activitat s’ha generalitzat i es pot demanar que es 
facen més activitats. Qualsevol proposta serà estudiada. 
 
La vicerectora de Sostenibilitat, Campus i Planificació contesta Miquel Coll 
que des de Gerència i des del Servei de Contractació s’està fent el possible 
per resoldre aquestes situacions, negociant amb les empreses dins de la 
legalitat. No som els intermediaris directes, però estem tractant amb les 
empreses per solucionar aquests assumptes.  
 
I com que no hi ha més assumptes que tractar, es clou la sessió a les 
12.00 hores, de la qual cosa, com a secretària general, estenc aquesta 
acta.  
 
Vist i plau 
El rector 
 
 
 
 
Esteban Morcillo Sánchez. 
 
 
 


