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CONSELL DE GOVERN 
 
A la ciutat de València, el dia 25 de juliol de 2013, a les 9’25 hores, a la 
Sala de Juntes del Rectorat, sota la presidència del rector, Esteban Morcillo 
Sánchez, i amb l’assistència de les persones que s’indiquen a continuació, 
queda constituït en sessió ordinària el Consell de Govern de la Universitat 
de València. 
 
Assistents: (Amb vot) 
 
Rector: Esteban J. Morcillo 
Sánchez. 
 
Vicerectora d’Ord. Acadèmica i 
Professorat: Maria Vicenta Mestre 
Escrivá 
 
Vicerectora d’Estudis i Política 
Lingüística: Isabel Vázquez 
Navarro 
 
Vicerectora de Comunicació i 
Relacions Institucionals: Silvia 
Barona Vilar.  
 
Vicerectora de Relacions 
Internacionals i Cooperació: Olga 
Gil Medrano 
 
Vicerectora de Sostenibilitat, 
Campus i Planificació: Clara 
Martínez Fuentes. 
 
Vicerectora  de Postgrau: Rosa 
Marín Sáez.  
 
Vicerector d’Economia: Máximo 
Ferrando Bolado 
 
Vicerector d’Investigació i Política 
Científica: Pedro M. Carrasco Sorlí. 
 
Vicerector de Participació i 
Projecció Territorial: Jorge 
Hermosilla Pla 

 
Vicerector de Cultura i Igualtat: 
Antonio Ariño Villarroya 
 
Delegat del rector per a 
Estudiants: Daniel González 
Serisola. 
 
Gerent: Joan Oltra Vidal 
 
Secretària General: Maria José 
Añón Roig. 
 
Degà Fac.  Filosofia i C. Educació: 
Jesús Alcolea Banegas 
 
Degà Fac. Medicina i Odontologia:  
Federico V. Pallardó Calatayud 
 
Degana Fac. Psicologia: Alicia 
Otilia Salvador Fernández-Montejo 
 
Degà Fac. Ciències de l’Activitat 
Física i Esport: Vicente Añó Sanz 
 
Degà Fac. Infermeria I Podologia: 
Julio Jorge Fernández Garrido 
 
Degana Fac. Dret. Elena Olmos 
Ortega 
 
Degà Fac.  Economia: Vicent Soler 
i Marco 
 
Degà Fac. Ciències Socials: Ernest 
Cano Cano 
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Degana Fac. Química: Pilar 
Campins Falcó 
 
Degana Fac. Farmàcia: Teresa 
Barber Sanchis 
 
Representant departaments: 
Santiago Renard Álvarez 
 
Representant departaments: 
Josefina Boquera Matarredona 
 
Representant departaments: José 
Manuel Claver Iborra 
 
Representant Instituts 
universitaris: José María Peiró Silla 
 
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. Dret: Jesús Estruch 
Estruch 
 
PDI ETSE: Javier Martínez Plume 
 
PDI Fac. Geografia e Historia: 
Elena Grau Almero 
 
PDI Fac. Economia: Dulce 
Contreras Bayarri 
 

PDI Fac. Ciències Socials: 
Magdalena López Precioso 
 
PDI Fac. Dret: José Landete Casas 
 
Estudiant Fac. Economia: Rubén 
Ramírez Serrano 
 
Estudiant Fac. Geografia i Història: 
Laura Peris Bolta 
 
Estudiant Fac. Geografia i Història:  
Guillem Chismol Muñoz-Caravaca 
 
PAS Fac. Filosofia i C. Educació: 
M.Luisa Manzano Hernández 
 
PAS Servei Tècnic i de 
Manteniment: Rosa Maria 
Mochales San Vicente 
 
Representant Consell Social: 
Lourdes Soriano Cabanes 
 
(sense vot): 
 
Degà Fac. Filologia, Traducció i 
Comunicació: Carlos Padilla 
Carmona. 
 
Degà Fac. Magisteri: Manuel 
Monfort Pañego 
 
Degana Fac. Física: Soledad 
Gandia Franco 
 
Vicedegà Fac. Ciències 
Matemàtiques: Luis Marco 
Montoro 
 
Degà Fac. Ciències Biològiques: 
Javier Lluch Tarazona 
 
President Junta PDI: Amat 
Sánchez Velasco  
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Absències justificades: 
Director ETS Enginyeria: Vicente 
Cerverón Lleó 
 

PDI Fac. Filosofia i C. Educació: 
María Jesús Martínez Usarralde 
 
Representant Consell Social: 
Amparo García Chapa 

-------------- 
 
Punt 1.  Aprovació, si escau, de les actes del Consell de Govern de 25 de 
juny de 2013 (ordinària i extraordinària). 
 
El rector presenta les actes 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 132/2013. “Aprovar les actes de les sessions del 
Consell de Govern de 25 juny de 2013, ordinària i 
extraordinària, respectivament.” 

 
Punt 2. Informe del rector. 
 
El rector dóna la benvinguda als nous membres elegits, representants de 
centres, departaments i instituts, que s’incorporen avui: Santiago Renard 
Álvarez, Josefina Boquera Matarredona, José Manuel Claver Iborra i José 
Maria Peiró Silla, i transmet l’agraïment institucional als anteriors membres: 
Oto Luque Agues, Rafael Magdalena Benedicto, José Beltran Llavador i 
Rafael Martínez Durá. 
 
A continuació manifesta el condol dels membres del Consell pel traspàs 
dels membres de la comunitat universitària següents: 
. Marisa Molinero Roncero, personal d’administració i serveis que va ser 
secretària del rector entre els anys 1968 i 1974. 
. Mario Rodríguez Rubio, estudiant de l’últim curs del grau de Física i 
membre de l’ADR de la Facultat. 
. Vicente Germán Casabó Alós, director del departament de Farmàcia i 
Tecnologia Farmacèutica. 
 
En l’apartat de felicitacions, transmet la felicitació a : 
. La professora doctora Inmaculada Verdeguer Aracil, vicedegana de 
Cultura, Participació i Igualtat de la Facultat de Ciències Socials, pel premi 
“Margarida Borràs” del Col·lectiu Lambda, pel seu suport a la visibilitat de 
la realitat LGTB (Lesbianes, gais, transexuals i bisexuals) a l’àmbit 
universitari.  
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. El vicerector de Cultura  i Igualtat per rebre el “Premi Turia” de la 22ena 
edició de Cartelera Turia  a la millor contribució cultural i també per rebre 
el “Premi Tendències 2013” en la seua 4ª edició en la categoria per la seua 
activitat cultural “La Nau”. 
. Els professors premiats dins del projecte europeu R&D Industry: 

- En l’àrea de medi ambient: Dr. Rafael Ibañez Puchades, del Dept. de 
Química Inorgànica, impulsor de Laserfood (empresa spin-off de 
base tecnològica que desenvolupa solucions d’alta tecnologia per al 
sector agroalimentari. 

- En l’àrea d’energia: Dr. Juan Martínez Pastor, del Dept. de Física 
Aplicada i Electromagnetisme, és un dels responsables de l’empresa 
de nanotecnologia “Internanomat”. 

- En l’àrea de biotecnologia: Dr. Carles Soler Vazquez, del Dept. de  
Biologia Funcional i Antropologia Física, fundador de l’empresa 
Proiser. 

. El professor Mauro Mediavilla Bordalejo, del Dept. d’Economia Aplicada 
que ha obtingut el premi “José Luis Moreno Becerra, 2013” a la millor tesi 
doctoral (tesi que analitza la relació existent entre les polítiques públiques 
educatives, com l’estructura del sistema de beques a Espanya i la deserció 
escolar). 
. El catedràtic d’Astronomia i Astrofísica de la Universitat de València, 
Vicent J. Martínez García, que ha guanyat el premi en la modalitat nacional 
“José Maria Savirón” de divulgació científica d’enguany, un reconeixement 
promogut per diverses societats científiques d’Aragó i la Universitat de 
Saragossa.  
 
El rector dóna l’enhorabona als professors que han estat beneficiaris de 
l’Acción Jean Monet, 2013. El projecte dirigit pel catedràtic Alfredo García 
Prats (EU Economic Governance: Institutional Economic and Tax 
Implications) ha estat elegit com a destinatari d’un dels centres 
d’excel·lència Jean Monet. Així mateix, els professors Antonio Bar Cendon 
(Fac. Dret) i Cecilio Tamarit Escalona (Fac. Economia) són nous catedràtics 
Jean Monet Ad Personam. D’altra banda, Isabel Reig Fabado, Valentín Bou 
Franch i Santiago Ibañez Marcilla han estat seleccionats com a mòduls Jean 
Monet.  
 
En la modalitat d’empresa ha resultat guanyadora del II premi ADR 
Emprenedors 2013 la plataforma de micromecenatge de la UV Uniempren i 
l’Institut de Medicina Genòmica (IMEGEN), empresa biotecnològica del 
PCUV. 
 
A continuació, el rector comunica que ahir es va signar el conveni de 
col·laboració entre la Fundació Cañada Blanch i la Universitat de València 
per a becar estudiants excel·lents amb problemes econòmics.  
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El 18 de juliol es va reunir el Consell Valencià d’Universitats. Destaca que 
s’hi va informar sobre la creació d’una nova universitat privada a la 
Comunitat Valenciana: Mare Nostrum University, amb seu en El Campello 
(Alacant) i que impartirà diverses titulacions en anglès. En la mateixa 
reunió es va informar que s’han aprovat nous títols per a la VIU. 
D’altra banda, s’hi informà que s’ha formalitzar l’adscripció de l’Institut 
Valencià IVIE a la nostra Universitat i sobre l’esborrany del decret de taxes 
de les universitats. Des del govern s’ha plantejat una pujada de l’1% de 
taxes en estudis de grau i màsters no professionalitzats. 
 
També es va presentar en el Parlament el desacord de la CRUE amb la 
desaparició de les proves d’accés a la Universitat (PAU), ja que pot tenir 
efectes no desitjables i no aclarits. 
 
Així mateix, el rector comunica la presència del congrès “Conferència de 
Directors de grau d’Enginyeria en àrees de telecomunicació” (CODIGAT) a 
l’edifici de La Nau. 
 
El 27 de juny va tenir lloc el lliurament de la Medalla de la Universitat a 
Maria del Mar Bonet i Verdeguer a l’edifici de La Nau, aprofitant el 
començament de les serenates d’estiu a la Universitat. 
 
S’ha inaugurat l’exposició del CERN, l’instrument científic més gran mai 
construït. Va tenir lloc al Museu de les Ciències Príncep Felip. 
 
El 15 de juliol es va reunir la 34a edició de la Bienal de la Real Sociedad 
Española de Física y Encuentro Ibérico para la Enseñanza de la Física, a 
l’Auditori Charles Darwin del Campus de Burjassot.  
 
També s’ha inaugurat la 30a edició de la Universitat d’Estiu de la 
Universitat de València, a Gandia, amb una trobada institucional dels antics 
rectors i responsables de la Universitat d’Estiu i una exposició dels 30 anys 
de la Universitat d’Estiu amb la presència del Sr. Enrique Barón, que va ser 
ministre i president del Parlament Europeu. 
 
El 19 de juliol es va visitar el Campus d’Ontinyent per rebre les obres del 
nou edifici del Campus. 
 
Ahir es presentaren les conclusions i recomanacions del futur llibre vert 
d’ocupabilitat al Palau de la Generalitat. Com a rector de la UVEG, discrepa 
del protocol de l’acte de presentació. El coordinador del grup d’experts, 
Giner Mora és un professor jubilat que va presentar les conclusions, 
assegut al mateix nivell que el president de la Generalitat. No està d’acord 
amb la condició igualitària entre els rectors d’universitats públiques i 
privades per moltes raons, com ara la reproducción sistemàtica de 
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titulacions d’àrees de ciències de la salut, ADE, magisteri… utilitzant el 
mateix perfil, la qual cosa està omplint la societat de titulacions repetides 
en comptes d’esperar certa racionalitat per part de la Generalitat. Des del 
punt de vista del protocol, és evident que no li agrada l’escenari. Pel que 
fa al contingut, es van presentar una sèrie de recomanacions per millorar 
l’ocupabilitat dels nostres titulats. Es va notar la falta de reconeixement 
explícit de l’esforç que ha fet la nostra Universitat (observatori, enquestes, 
....) en el tema de l’empleabilitat. Tot semblava ex novo, cap menció a 
l’esforç de les universitats. Fa deu anys que realitzem estudis sobre 
l’ocupabilitat dels nostres titulats i cap diferència entre universitats 
públiques i privades, que sols tenen el 10% dels estudiants de la 
Comunitat Valenciana. Ens vam sentir com a convidats de pedra i va 
quedar patent la debilitat metodològica de l’estudi presentat, basat en 
enquestes a dos mil estudiants, per millorar les perspectives d’ocupació. 
Per tant, té dubtes de la validesa real d’aquest estudi. És obvi que volem 
millorar l’ocupabilitat, però és una qüestió molt complexa que no es pot 
resoldre amb una enquesta a dos mil estudiants. Si es posen en el mateix 
context universitats públiques i universitats privades, es barretja una 
situació de context social diferent. 
 
Es va reconeixer que les universitats feien bé la seua tasca 
d’ensenyament. Opina que si hi haguera hagut més diàleg i confiança amb 
les universitats i les persones que fa molt de temps que treballen en la 
inserció laboral, s’hauria arribat a una millor situació compartida. El repte 
és que les cinc universitats públiques treballen conjuntament per proposar 
una millor cohesió del sistema per fer-ne un estudi. 
 
La Fundació BBVA ha presentat el seu rànquing d’universitats espanyoles, 
on som la tercera universitat en volum de resultats i la huitena en 
productivitat. 
 
El rector indica que ahir l’alcaldesa de València li va comunicar l’acord 
d’alliberament del solar dels jesuites i li va expressar la seua voluntat 
política d’ampliar el Jardí Botànic. Opina que la possibilitat d’ampliació és 
una bona oportunitat i s’ha d’estudiar molt acuradament, ja que es troba 
més de dos segles al mateix lloc. Opina que el Jardí Botànic és emblemàtic 
de la nostra Universitat i esta esplèndid. 
 
Finalment cedeix la paraula a diversos membres de l’equip de direcció 
perquè informen d’altres assumptes.  
 
El delegat del rector per a estudiants indica que la convocatòria de les 
beques de col·laboració del Ministeri ha disminuït en la quantia per 
estudiant i per departament i han augmentat els requisits exigits per a la 
seua concessió sense avís previ. L’ADR de la Facultat de Medicina i 
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Odontologia ha presentat una proposta en contra d’aquesta convocatòria, 
que s’adjunta com a annex I a aquesta acta. Demanen el suport de l’equip 
de direcció i que es faça extensiva a la resta d’estudiants de la Universitat 
de València. 
 
La vicerectora d’Ordenació Acadèmica i Professorat recorda que en el 
darrer Consell de Govern es va tractar el burofax rebut sobre les places de 
contractat doctor. Informa que el burofax es va contestar en els termes 
acordats en el Consell de Govern. Per tant, s’ha resolt suspendre la 
convocatòria amb caràcter cautelar, el rector ha signat la resolució 
corresponent i queda pendent la contractació del professorat com a 
contractats doctors interins. La Universitat d’Alacant i la Universitat de 
València estan sota l’amenaça del burofax. La resta d’universitats 
valencianes també estan preocupades perquè alguns professors finalitzen 
el seu contracte el mes d’octubre. Opina que l’única via de solució és la 
contractació d’interins. Ho va comentar amb el director general 
d’Universitats i li va dir que seria convenient que totes les universitats 
feren el mateix. El director convocarà les universitats el proper dilluns, a 
les 13 hores, per tractar aquest assumpte. 
 
La idea és fer contractacions d’interins fins que es resolga el concurs i 
tenir la cobertura de la Generalitat, la qual cosa ens donarà tranquil·litat i 
no s’incompleix la normativa. El dia 30 lliurarà un correu electrònic als 
degans i deganes amb la resposta de la Generalitat perquè es difonga als 
departaments.  
 
Afegeix que s’ha rebut un altre burofax, del qual es va informar la Comissió 
de Professorat sobre la convocatòria de les set places de funcionaris, 
segons la taxa de reposició del 10%. El burofax diu que superem en una 
plaça la taxa que ells han calculat. Per tant els seus càlculs i els nostres no 
coincideixen. Ells no han tingut en compte cinc jubilacions ni set places de 
TU que accedeixen a CU i generen set vacants. Se’ls ha donat l’explicació 
per escrit i s’han compromès a contestar.  
 
La vicerectora d’Estudis i Política Lingüística fa un resum global de la 
preinscripció d’enguany. Els resultats són semblants als del curs anterior. 
S’ha cobert la pràctica totalitat de les places ofertades (99’7%), tret de 
28, preferentment en la convocatòria de juny. Tan sols en dues titulacions 
(enginyeria telemàtica i informació i documentació) no han cobert totes 
les places. Els resultats de la nostra Universitat són els millors amb 
diferència repecte d’altres de la Comunitat Valenciana. Tenim més de 
24.000 estudiant en llista d’espera. Segons la nota de tall, estem al 
capdavant de les universitats. Hi ha deu titulacions amb nota de tall 
superior a 11. Pel que fa a les preferències, el 62% dels estudiants han 
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resultat admesos en la titulació que és la seua primera opció, percentatge 
que s’eleva al 83% si considerem la primera, segona o tercera opció. 
 
Comenta que hi ha hagut un problema amb l’aplicació informàtica de la 
preinscripció de Conselleria. Enguany la preinscripció era telemàtica i hi 
havia dues vies de presentació de documentació: telemàtica per als 
estudiants que marcaven la casella de autorització per a confrontar el seu 
DNI en el Ministeri de l’Interior, o presentar-la en un registre autoritzat per 
als que no feien aquesta autorització. Hi ha estudiants que no han llegit 
aquest requísit i per tant, la seua preinscripció no ha estat oficialitzada. 
Estan afectats més de tres-cents estudiants. La Universitat acceptarà la 
preinscripció a tots els que es troben en aquesta situació. 
 
El gerent informa sobre les nòmines i el decret de pagament a proveïdors. 
Pel que fa a les nòmines, el 31 de juliol i el 30 d’agost, respectivament es 
pagaran, si rebrem les transferències. Indica que s’ha aconseguit ajornar a 
setembre el pagament de 16 milions d’euros de deute a l’Agència 
Tributària. 
 
Sobre el decret 8/2013, de pagament a proveïdors, hem lliurat al Ministeri 
d’Hisenda la sol·licitud per acollir-nos al Decret. La nostra aspiració és 
poder entrar com a acreditors de la Generalitat per tal de poder cobrar el 
deute del 2010, 2011 i 2012 i així cancel·lar les pòlisses de crèdit. Demà 
renovem la pòlissa amb Bankia, de 30 milions d’euros, per un any, al tipus 
fixe de 3’8% i 0’5% d’obertura. Totes les condicions estan recollides en 
una ordre del Ministeri d’Hisenda. 
 
Finalment, indica que les comunitats autònomes deuen 1.100 milions 
d’euros, el 88% dels quals correspon a Catalunya, Andalusia i la Comunitat 
Valenciana. En aquest deute estimat en l¡’R.D. de pagaments  de 
proveïdors, el 25%  correspon a la Comunitat Valenciana i el dèficit previst 
és el pitjor d’Espanya. 
 
D’altra banda, el rector indica que encara no hi ha data per a la inauguració 
del curs acadèmic i que enguany la nostra Universitat acollirà l’inici oficial 
del curs. 
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
El degà de la Facultat de Medicina i Odontologia dóna suport a l’escrit llegit 
pel delegat del rector per a estudiants. Indica que la reivindicació està 
totalment justificada. Davant les notícies aparegudes en premsa, aclareix 
que les places ofertes del grau de Medicina són 320 en lloc de 400. 
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Punt 3. Concessió, si escau, de la Medalla de la Universitat de València. 
 
El rector presenta l’assumpte i fa referència a la documentació que hi ha 
en el web de la Secretaria General. El rector presenta la candidatura de la 
professora i doctora Ana Lluch i exposa els mèrits més rellevants de la 
seua trajectòria acadèmica, clínica i humana que la fan mereixedora 
d’aquest reconeixement. Així mateix, dóna suport a la proposta de la 
Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació.  
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
El degà de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació agraeix la 
Secretaria General i el Servei de Recursos Humans PDI la bona disposició  i 
el treball per facilitar les dades requerides. Exposa detalladament els 
mèrits del professor Jordi Pérez Durá. 
 
El degà de la Facultat d’Economia s’adhereix a la concessió de la medalla a 
Jordi Pérez i lamenta no coneixer abans la proposta a favor d’Ana Lluch, 
però també s’hi adhereix. 
 
El degà de la Facultat de Filosofia i Ciències de l’Educació també dóna el 
seu suport a les dues propostes. 
 
El degà de la Facultat d’Infermeria i Podologia s’adhereix a la concessió de 
la medalla a Ana Lluch. 
 
Santiago Renard afegeix que Jordi Pérez és un gran investigador en l’àmbit 
de l’humanisme valencià. 
 
La degana de la Facultat de Dret dóna suport a la proposta a favor d’Ana 
Lluch i de Jordi Pérez. 
 
La degana de la Facultat de Física dóna suport a les dues propostes.  
 
El degà de la Facultat de Medicina i Odontologia indica que la proposta a 
favor d’Ana Lluch és del rector i la Facultat s’hi adhereix. 
 
El vicerector de Cultura i Igualtat indica que el dia 8 de març el rector va 
anunciar la proposta a favor d’Ana Lluch i també ha estat anunciada en el 
web i en la pàgina de la Unitat d’Igualtat. 
 
El rector aclareix que l’origen va ser la Unitat d’Igualtat i s’aprofità el 8 de 
març per a fer la proposta. Es tracta d’una persona científicament 
irreprotxable amb molta activitat assistencial i especialitzada en càncer de 
mama de dones i d’homes. Destaca la seua gran humanitat. 
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Pel que fa a Jordi Pérez, trasllada als membres del Consell la seua 
percepció de respecte i afecte i destaca el seu treball per fer accessible 
l’obra de Lluís Vives. Demana el vot favorable per a les dues propostes.  
 
Se sotmeten a votació secreta les propostes que obtenen els resultats 
següents: Ana Lluch: 39 vots a favor, cap en contra i cap abstenció, i 
Jordi Pérez 35 vots a favor, 1 en contra i 3 abstencions. 
 
Per tant, es prenen els acords següents: 
 

ACGUV 133/2013. “Concedir la Medalla de la Universitat 
de València a la doctora en Medicina i Cirurgia, Ana 
María Lluch Hernández.” 

 
ACGUV 134/2013. “Concedir la Medalla de la Universitat 
de València al catedràtic i professor emèrit de Filologia 
Llatina, Jordi Pérez Durá.” 

 
Punt 4. Autorització, si escau, de contractacions/pròrrogues de 
professorat emèrit. 
 
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 va informar favorablement 
sobre les propostes i va resaltar dues aspectes: els mèrits d’aquest 
professorat i les tasques que volen continuar fent en aquesta Universitat. 
Sense posar en dubte els seus mèrits, la Comissió de Professorat va fer 
referència a la situació de restriccions legals i econòmiques que hi ha per a 
ajustar els nostres pressupostos i optimitzar els nostres recursos, i es va 
plantejar, amb vista al futur, la conveniència d’estudiar altres criteris a 
l’hora de contractar professorat emèrit.  
 
Demana el vot favorable per a totes les propostes presentades.  
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
El degà de la Facultat de Filosofia i Ciències de l’Educació, el degà de la 
Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació i la degana de la Facultat de 
Dret donen suport a les propostes de professorat del seu centre. 
 
Santiago Renard intervé a favor de la professora Claude Benoit. Indica que 
la seua tasca és molt important en les universitats americanes i com a 
investigadora. Destaca els seus estudis en l’àmbit de la literatura francesa. 
Pel que fa al professor Arcadi López, és molt important el seu treball de 
retòrica i teoria literària en l’àmbit de la poesia. És un gran poeta en 
llengua castellana i el millor en llengua gallega. 
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La vicerectora de Sostenibilitat, Campus i Planificació intervé per destacar 
la tasca de Pilar Aznar a nivell nacional i en la nostra universitat en matèria 
de sostenibilitat. 
 
El degà de la Facultat d’Economia fa una reflexió sobre el futur. Opina que 
no es pot automatitzar l’adjudicació d’aquests contractes i proposa exigir 
algunos requísits mínims més, tenint en compte la casuística de les àrees 
acadèmiques corresponents. 
 
El rector afegeix que aquest professorat jubilat té tot el respecte de la 
comunitat universitària, però hi ha un cert automatisme en la seua 
contractació i hauriem de crear un grup de treball per estudiar aquest 
assumpte.  
 
Se sotmeten a votació secreta les propostes que obtenen els resultats 
següents: 
 
Pròrroga de contractació: 
Vicente Alberola: 29 vots a favor, cap en contra i 10 abstencions. 
José M. Amigó: 32 vots a favor, cap en contra i 7 abstencions. 
Rafael Carmena: 31 vots a favor, 1 en contra i 7 abstencions.  
Fernando Cervera: 30 vots a favor, 2 en contra i 7 abstencions.  
José Luis Iglesias: 31 vots a favor, 2 en contra i 6 abstencions. 
Ramon Lapiedra: 32 vots a favor, 2 en contra i 5 abstencions. 
José Manuel Rodrigo: 32 vots a favor, cap en contra i 7 abstencions. 
 
Contractacions: 
Pilar Aznar: 32 vots a favor, 1 en contra i 6 abstencions. 
Jesús Ballesteros: 29 vots a favor, 2 en contra i 8 abstencions. 
Claude Benoit: 32 vots a favor, cap en contra i 7 abstencions. 
Javier Garrido: 32 vots a favor, cap en contra i 7 abstencions.  
Arcadio López: 32 vots a favor, cap en contra i 7 abstencions. 
Juan Montero: 30 vots a favor,   cap en contra i 9 abstencions. 
Francisco Vicent: 28 vots a favor, 1 en contra i 10 abstencions. 
 
Per tant, es prenen els acords següents: 
 

ACGUV 135/2013. “Autoritzar la pròrroga de la 
contractació dels professors emèrits a temps parcial, amb 
dedicació de 6+6 hores setmanals, següents: 
       

PROFESSOR DEPARTAMENT 
Vicente Alberola Candel Medicina 
José María Amigó Descarrega Geologia 
Rafael Carmena Rodríguez Medicina 
Fernando Cervera Torrejón Dret Financer i Història del Dret 
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José Luis Iglesias Buhigues Dret Internacional “Adolfo Miaja 
de la Muela”. 

Ramon Lapiedra Civera Astronomia i Astrofísica 
José Manuel Rodrigo Gómez Medicina” 

 
ACGUV 136/2013. “Autoritzar la contractació com a 
professors/es emèrits de la Universitat de València a temps 
parcial, amb dedicació de 6+6 hores setmanas, als 
següents: 
       

PROFESSOR/A DEPARTAMENT 
Francisco Vicent Chuliá Dret Mercantil “Manuel Broseta Pont” 
Pilar Aznar Miguet Teoria de l’Educació 
Jesús Ballesteros Llompart Filosofia del Dret, Moral i Política 
Claude Benoit Morinière Filologia Francesa i Italiana 
Javier Garrido Arilla Física de la Tierra i Termodinàmica 
Arcadio López Casanova Filologia Espanyola 
Juan Montero Aroca Dret Administratiu i Processal” 

 
Punt 5. Autorització, si escau, de nomenament de professorat honorari. 
 
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.  
 
El degà de la Facultat de Medicina i Odontologia indica que aquests 
professors tenen una gran experiència i una important trajectòria 
professional.  
 
Se sotmeten a votació secreta les propostes que obtenen els resultats 
següents: 
 
Javier Brines: 33 vots a favor, 1 en contra i 5 abstencions 
Antonio Pellín: 33 vots a favor, 1 en contra i 5 abstencions. 
 
Per tant, es prenen els acords següents: 
 

ACGUV 137/2013. “Nomenar professor honorari de la 
Universitat de València al catedràtic del Departament de 
Patologia, Antonio Pellin Pérez.” 

 
ACGUV 138/2013. “Nomenar professor honorari de la 
Universitat de València al catedràtic del Departament de 
Pediatria, Obstetricia i Ginecologia, Juan Brines Solanes.” 
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El rector proposa el tractament del punt 20 de l’ordre del dia, la qual cosa 
s’accepta.  
 
Punt 20. Ratificació, si escau, del conveni col·lectiu de personal laboral. 
 
El gerent presenta l’assumpte i fa referència a la documentació que hi ha 
en el web de la Secretaria General. La proposta té el suport de quatre 
seccions sindicals i en contra la CGT que no va assistir-hi. 
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
El president de la Junta de PDI indica que, encara que no és l’escenari 
desitjable, es congratula per aquest acord. 
 
Se sotmet a votació la proposta. La votació es fa a mà alçada i per 
unanimitat (37 vots a favor), es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 139/2013. “Ratificar la pròrroga parcial del II 
Conveni Col·lectiu del personal laboral de les universitats 
públiques de la Comunitat Valenciana en l’àmbit de la 
Universitat de València, que s’adjunta com a annex.” 
Annex II. 

 
Punt 6. Aprovació, si escau, d’activitats puntuals d’extensió universitària.  
 
La vicerectora de Postgrau presenta l’assumpte en absència de la 
vicerectora d’Estudis i Política Lingüística 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 140/2013. “Aprovar la realització de l’activitat 
puntual d’extensió universitària Lactància materna per a 
estudiants i professionals, que s’adjunta com a annex.” 
Annex III. 
 

Punt 7. Aprovació, si escau, del calendari de processos de gestió 
acadèmica per al curs 2013/2014. 
 
La vicerectora d’Ordenació Acadèmica i Professorat presenta el calendari 
dels processos de gestió de PDI que hi ha en el web de la Secretaria 
General. Indica que s’ha intentat adaptar a la situació actual i s’intentarà 
avançar el POD. 
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La vicerectora de Postgrau presenta el calendari de processos de gestió 
de postgrau i d’estudiants, d’acord amb la documentació que hi és 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 141/2013. “Aprovar el calendari de processos de 
gestió acadèmica per al curs 2013/2014, que s’adjunta com 
a annex.” Annex IV. 

 
Sent les 12:00 h, el rector demana un minut de silenci per les morts 
produïdes en l’accident ferroviari de l’AVE Madrid-El Ferrol. 
 
A les 12:05 h continua la sessió. 
 
Punt 8. Concessió, si escau, de premis extraordinaris de màster, curs 
2011/2012. 
 
La vicerectora de Postgrau presenta l’assumpte i fa referència a la 
documentació que hi ha en el web de la Secretaria General. Afegeix que 
s’han proposat 91 premis. 
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Per assentiment dels membres del Consell es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 142/2013. “Concedir premi extraordinari de 
màster, correspondent al curs acadèmic 2011/2012 als 
estudiants relacionats en el document que s’adjunta com a 
annex.” Annex V. 

 
Punt 9. Concessió, si escau, de premis extraordinaris de doctorat, curs 
2012/2013. 
 
La vicerectora de Postgrau presenta l’assumpte i fa referència a la 
documentació que hi ha en el web de la Secretaria General. Són 31 premis 
extraordinaris. S’han presentat sis recursos que es van resoldre el 9 de 
juliol, i aquesta és la proposta definitiva. 
 
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 143/2013. “Concedir premi extraordinari de 
doctorat, correspondent al curs acadèmic 2012/2013 als 
doctors i doctores que tot seguit es relacionen, a proposta 
de les Comissions Avaluadores corresponents: 
 

Doctors/es Comissió Avaluadora 
Martin Camalich, Jorge 
Navarrete Benlloch, Carlos 
Arnalte Mur, Pablo 

Física 

Kuligowaki, Julia 
Beneito Cambra, Miriam 

Química 

Ochoa Campuzano, Camila Biologia Cel·lular i 
Molecular. 

Bueno Mari, Ruben 
Rochera Cordelat, Carlos 
Atienzar Navarro, 
Francisco 

Ciències de la Natura 

Meca, Giuseppe 
Hipólito Cubedo, Lucía 
Teresa. 

Farmàcia 

Sotos Prieto, Mercedes 
Roselló Lleti, Esther 
Castillo Gómez, Esther 
Alfonso Loeches, Silvia 
Pineda Merlo, Begoña 
García Gil-Perotin, Sara 
Maria 
Zamora Martínez, Natalia 
Fátima 

 
 
 
Medicina 

Van der Meij, Leander 
Roncero Sanchis, María 
Fernández Andrés, Maria 
Inmaculada 

Psicologia 

Villar García, Cristina 
Molinos Senante, Maria 

Economia i Sociologia 

Ramos Moragues, 
Francisco 

Dret, Ciències Polítiques i 
Criminologia 

Muñoz Navarro, Daniel 
Gomis Coloma, Juan 

Geografia i Història 

Boix Jovani, Alfonso 
Rosell García, María 

Filologia, Traducció i 
Comunicació 

Tienda Palop, Lydia María 
Cebolla Sanahuja, Lorena 
Viana Orta, María Isabel 

 
Filosofia i C. de la Educació 

 
Punt 10. Aprovació, si escau, d’acord de supressió del Centre de Postgrau 
de la UVEG. 
 
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 el 
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Centre de Postgrau es va crear en l’any 2009, per acord 190/2009 del 
Consell de Govern de 3 de novembre. La seua funció era promoure i 
coordinar els estudis de postgrau, gestionar els màsters oficials i  
supervisar els títols propis de postgrau i especialització. En aquest acord 
s’establia que es que el Servei de Postgrau quedaria integrat en el Centre 
de Postgrau. Aquesta estructura va començar a funcionar el curs 
2010/2011, però des del començament la gestió dels màsters va ser 
mixta. 
 
 L’experiència dels darrers dos anys ha fet visible les disfuncionalitats 
derivades d’aquest model i aconsella, per a una gestió més eficient, 
descentralitzar algunes gestions administratives i d’eixa forma aprofitar les 
infraestructures i els recursos ja existents en els serveis administratius 
dels centres. En aquests moments ja s’han transferit a les secretaries dels 
centres tots els expedients i algunes tasques. Per tant, la proposta és 
recuperar el Servei de Postgrau tal com es va crear pel 2005, per a 
tasques generals i també de cara a la creació de la futura escola doctoral. 
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
El degà de la Facultat de Magisteri opina, en representació dels degans i 
deganes de Campus, que la proposta té repercusions en l’organització del 
personal d’administració i serveis. Està d’acord amb la proposta, però seria 
interessant que la reasignació dels llocs de treball del personal fóra 
provisional. 
 
José Landete observa que la proposta està redactada com si fóra un 
reglament i no ho és, i per tant, no s’hi pot posar una disposició final.  
 
Josefina Boquera dóna suport a la proposta dels degans. Indica que no 
s’ha tingut en compte que els departaments també tenen gestió de 
doctorat i que hi ha departaments que tenen la direcció de màsters. Opina 
que és millor que l’adscripció del personal siga provisional. 
 
El degà de la Facultat de Ciències Socials intervé en el mateix sentit. 
Insisteix que l’adscripció de mitjans materials i personals siga provisional i 
no es consolide. 
 
El degà de la Facultat d’Economia està d’acord amb l’adscripció 
provisional. Opina que hem de pensar tots junts, ja que estem a l’espera 
de la reestructuració definitiva de personal. 
 
Maria Luisa Manzano opina que s’hauria de valorar i calibrar si les persones 
que treballen en postgrau estan d’acord i i fer-ho en un pla d’igualtat. Són 
persones amb antiguitat i la provisionalitat no agrada a ningú. 
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La degana de la Facultat de Psicologia indica que aquest assumpte ha 
estat la preocupació d’aquest curs i s’ha d’entendre de forma provisional, 
ja que s’ha d’estudiar la plantilla i les funcions que ha de desenvolupar 
cada lloc de treball perquè hi ha problemes en departaments i en centres. 
Opina que és un tema molt complex. 
 
El degà de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació planteja 
algunes questions de tipus filològic en el text proposat. Proposa que 
s’evite la paraula “provisional” i se’n faça una nova redacció amb la 
disposició transitòria i l’apartat 2. 
 
Santiago Renard opina que seria interessant recuperar o mantenir algunes 
gestions de màster. La descentralització pot llevar agilitat al procès i 
demana que es tinga en compte la part de gestió que fan els 
departaments a l’hora d’estudiar la plantilla.  
 
La vicerectora de Postgrau entèn la posició dels degans i deganes i la 
queixa dels departaments, que ja es va plantjar en la Comissió d’Estudis de 
Postgrau, però serà díficil establir una distribució de tasques que contente 
a tots. Pel que fa al tema de la provisionalitat, està d’acord a evitar la 
paraula. Tot és provisional fins que no s’arribe a un acord sobre la 
reestructuració dels llocs de treball i s’aplique; però, per tranquilitzar a 
tots diu que s’han assumit tasques i la previsió es fer coses que fins ara no 
es podien fer. Pel que fa al redactat del punt 2, proposa afegir-hi “en tant 
no s’aprove la reestructuració prevista derivada del Diagnòstic integral del 
PAS”. 
 
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: 
 

ACGUV 144/2013.  
“1. Suprimir el Centre de Postgrau de la Universitat de 
València, creat per l’acord 190/2009, del Consell de 
Govern de 3 de novembre. 
 
2. Adscriure al Servei de Postgrau tots els mitjans 
materials i personals amb què compta actualment el 
Centre de Postgrau, en tant no s’aprove la reestructuració 
prevista, derivada del diagnòstic integral de personal 
d’administració i serveis.  
 
3. Totes les referèncias al Centre de Postgrau s’entendran 
realitzades al Servei de Postgrau. 
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4.  Les referències al Centre de Postgrau que figuren a la 
relació de llocs de treball s’entendran realitzades al Servei 
de Postgrau, en tant aquesta es modifica. 
5. Aquest acord deroga l’acord 190/2009 del Consell de 
Govern de 3 de novembre, pel qual es va crear el Centre 
de Postgrau.” 

 
Punt 11. Aprovació, si escau, de títols propis de postgrau per al curs 
acadèmic 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.  
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
La degana de la Facultat de Psicologia indica que el màster de Salut  
Mental entra en conflicte amb altres que ja hi ha, degut a l’amplitud del 
seu títol. Assenyala que seria necessari que hi haguera major comunicació 
entre les subcomissions per a analitzar títols com a aquest, evitant que en 
arribar a la CEP ja fóra massa tard per a canvis. Basant-se en això, justifica 
el seu vot en contra d’aquest màster.  
 
La vicerectora de Postgrau indica que aquest títol ha estat en exposició 
pública i no s’hi ha presentat cap al·legació. 
 
El degà de la Facultat de Magisteri indica que cal una millora del calendari 
de postgraus, una ampliació del temps entre la sol·licitud  i la resolució i 
també respecte de la revisió. 
 
Per assentiment dels membres del Consell es pren l’acord següent deixant 
constància del vot en contra de la degana de la Facultat de Psicologia en el 
màster de Salut Mental: 
 

ACGUV 145/2013.  
“1. Aprovar els títols propis següents: 
- Diploma d’especialització professional en Visió 

territorial i sostenible del desenvolupament, mètodes i 
instruments per a l’acció institucional des de 
l’enfocament local. 

- Diploma d’especialització professional en Sistemes 
d’informació geogràfica aplicats a l’ús del professional 
del territori. 

- Certificat de tècniques de diagnòstic genètic. 
 

2. Estimar els recursos interposats davant el Consell de 
Govern relatius als títols propis següents i, per tant, 
aprovar: 
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- Máster en Medicina regenerativa i antienvelliment. 
- Máster de Polítiques i integració ciutadana. 
- Màster en Salud Mental: pacients amb malalties 

psiquiàtriques i neurològiques. 
 
3. Modificar la categoria del títol propi: Diploma en 

Ergonomia i Higiene en el Treball, per tal que siga: 
Diploma d’especialització professional en Ergonomia i 
Higiene en el Treball”. 
 

4. Informar desfavorablement el títol propi: Certificat 
d’especialització en integració de dades estadístiques 
per a polítiques i estudis polítics socials”, tot atenent 
als desajusts entre els continguts de l’ensenyament i la 
denominació del títol, així com la poca connexió entre 
els coneixements ofertats en matèria d’estadística i la 
seua aplicació a l’àmbit de les polítiques públiques.” 

 
Punt 12. Autorització, si escau, per a la signatura de convenis de 
col·laboració.  
 
El vicerector d’Investigació i Política Científica, el vicerector de Participació 
i Projecció Territorial, la vicerectora de Sostenibilitat, Campus i Planificació, 
la vicerectora de Postgrau presenten les propostes corresponents a la 
seua àrea de treball i fan referència a la documentació que hi ha en el web 
de la Secretaria General.  
 
El vicerector de Participació i Projecció Territorial vol deixar constància de 
la  col·laboració i implicació de Francesc Andreu i de Martínez Gallego en el 
conveni amb l’Ajuntament de l’Alcúdia i de Vicent Martínez en el conveni 
amb l’Ajuntament de Xirivella.  
 
La vicerectora de Relacions Internacionals i Cooperació retira el conveni 
amb la Universitat de Valle de Guatemala, ja que la tramitació no ha estat 
correcta, la qual cosa s’accepta.  
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Per assentiment dels membres del Consell, es prenen els acords següents: 
 

ACGUV 146/2013. “Autoritzar la signatura del conveni 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 
Endrocrinologia, Nutrició i Dietètica Clínica,  el text del 
qual s’adjunta com a annex.” Annex VI. 
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ACGUV 147/2013. “Autoritzar la signatura del conveni de 
col·laboració entre l’Associació Centre d’investigació 
cooperativa en ecomaterials –CIC biomaGUNE- i la 
Universitat de València. Estudi General, per al 
reconeixement del grup d‘investigació en 
bionanoplasmònica de CIC biomaGUNE, com a unitat 
associada d’investigació a l’Institut de Ciència Molecular 
de la Universitat de València,  el text del qual s’adjunta 
com a annex.” Annex VII. 

 
ACGUV 148/2013. “Autoritzar la signatura del conveni 
marc de col·laboració entre l’Ajuntament de L’Alcúdia i 
la Universitat de València. Estudi General, el text del qual 
s’adjunta com a annex.” Annex VIII. 

 
ACGUV 149/2013. “Autoritzar la signatura del conveni 
marc de col·laboració entre l’Ajuntament de Paiporta i la 
Universitat de València. Estudi General, el text del qual 
s’adjunta com a annex.” Annex IX. 

 
ACGUV 150/2013. “Autoritzar la signatura del conveni 
marc de col·laboració entre l’Ajuntament de Xirivella i la 
Universitat de València. Estudi General, el text del qual 
s’adjunta com a annex.” Annex X. 

 
ACGUV 151/2013. “Autoritzar la signatura de l’acord de 
col·laboració entre la Universitat de València. Estudi 
General, la Universitat Politècnica de València, la 
Universitat de Sevilla, la Universitat de Màlaga i la 
Universitat de California, Berkeley, el memoràndum i 
l’addenda del qual s’adjunten com a annex.” Annex XI. 

 
ACGUV 152/2013. “Autoritzar la signatura del conveni de 
col·laboració entre la Universitat Internacional Menéndez 
i Pelayo i la Universitat de València. Estudi General, per a 
l’organització d’un seminari i la seua integració en un 
màster, el text del qual s’adjunta com a annex.” Annex 
XII. 

 
ACGUV 153/2013. “Autoritzar la signatura de l’addenda 
al conveni de col·laboració entre la Universitat de Sevilla i 
la Universitat de València. Estudi General, que s’adjunta 
com a annex, per a l’organització i desenvolupament del 
programa de doctorat en Psicologia dels recursos humans, 
tenint en compte les recomanacions dels serveis jurídics.” 
Annex XIII. 
 
ACGUV 154/2013. “Autoritzar la signatura del conveni de 
col·laboració entre la Fundació de la Comunitat 
Valenciana i la Universitat de València. Estudi General, 
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per al desenvolupament l’estratègia i la innovació urbana, 
per al desenvolupament del programa formatiu “màster 
universitari en creació i gestió d’empreses innovadores”, 
el text del qual s’adjunta com a annex.” Annex XIV. 

 
Punt 13. Aprovació, si escau, de cessió de titularitat del Centre 
Universitari Diagnòstic i Atenció Primerenca de la UVEG (CUDAP) per  part 
de la Universitat de València a la Fundació General.  
 
La vicerectora de Comunicació i Relacions Institucionals presenta 
l’assumpte i fa referència a la documentació que hi ha en el web de la 
Secretaria General. Indica que el CUDAP es va crear el 2006. La Universitat 
opina que és millor que es gestione des de la Fundació General i tenim un 
conveni específic amb la Conselleria del Benestar Social. L’any passat va 
canviar el sistema de finançament i haguerem de presentar-nos a un 
programa d’ajuda social i ens van concedir l’ajuda sol·licitada, però el 
problema és que l’ajuda ha arribat a la Universitat i no a la Fundació 
General, per tant cal un acord de cessió de titularitat per continuar amb la 
gestió.  
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Per assentiment dels membres del Consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 155/2013. “Per tal que la Fundació General de la 
Universitat de València puga rebre directament les 
subvencions per al manteniment del Centre Universitari 
de Diagnòstic i Atenció Primerenca de la Universitat de 
València (CUDAP) i justifique degudament les despeses a 
les entitats subvencionadores, s’acorda: 
 
1. La cessió indefinida de la titularitat del Centre 

Universitari de Diagnòstic i Atenció Primerenca de la 
Universitat de València, a favor de la Fundació 
General de la Universitat de València. 
 

2. Autoritzar al rector perquè sol·licite a l’òrgan 
competent de la Comunitat Autònoma, la subrogació 
de la Fundació General de la Universitat de València 
en la subvenció atorgada, mitjançant Resolució nº 
219/2013 de la Conselleria de Benestar Social, per al 
manteniment del Centre esmentat en 2013.” 

 
Punt 14. Aprovació, si escau, de sol·licituds de 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 
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General.  Indica que es tracta d’una pròrroga del professor Felipe Palao 
Ramírez. 
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Per assentiment dels membres del Consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 156/2013. “Informar favorablement la pròrroga 
de comissió de serveis del professor Felipe Palao Ramirez, 
adscrit al departament de Dret Mercantil “Manuel 
Broseta Pont” per a continuar prestant els seus serveis a la 
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, des de l’1 de 
juny de 2013 fins al 30 de noviembre de 2013.” 
 

Punt 15. Concessió, si escau, de venia docendi a professorat. 
 
La vicerectora d’Ordenació Acadèmica i Professorat presenta l’assumpte i 
fa referència a la documentació que hi ha en el web de la Secretaria 
General.   
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
El president de la Junta de PDI indica que troba incoherències entre el 
quadre resum i la documentació i també apareixen diferents tipus 
d’informes de departaments. 
 
La vicerectora d’Ordenació Acadèmica i Professorat indica que sols tenen 
validesa els informes dels departaments que tenen vinculades les matèries. 
 
El rector afegeix que s’ha millorat el procediment, ja que fa anys 
s’aprovaven les vènies quan la docència ja s’havia impartit. 
 
Se sotmet a votació la proposta. La votació es fa a mà alçada i per 
unanimitat (29 vots a favor), es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 157/2013. “Concedir venia docendi als professors 
i professores que tot seguit s’esmenten per impartir 
docència en centres adscrits, durant el curs 2013/14: 
 

Professor/a Centre adscrit Assignatura o àrea de 
coneixement 

García Tamarit, Lorenzo EDEM Centre 
Univers. 

Economia Aplicada 

Ballester Vallés, Maria 
Carmen 

EU Infermeria La Fe Anatomia 

Esteban Ricós, Maria 
Jesús 

EU Infermeria La Fe Anatomia 
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Gómez Ferrandiz, Felipe EDEM Centre 
Univers. 

Comercialització i 
Investigació de Mercats 

Juan Romero, Jesús EDEM Centre 
Univers. 

Comptabilitat 

Moreno Meseguer, José 
Antonio  

EDEM Centre 
Univers. 

Organització 
d’Empreses 

Coduras Martínez, Alicia 
2VD 

EDEM Centre 
Univers. 

Mètodes Quantitatius 

Gil Palencia, Pedro EDEM Centre 
Univers. 

Economia Aplicada 

Gimenez Zurriaga, Isabel EDEM Centre 
Univers. 

Economia Aplicada 

Marí Farinós, Jesús EDEM Centre 
Univers. 

Economia Aplicada 

Salvador Muñoz, Carlos EDEM Centre Univers Economia Financera i 
Comptabilitat 

Tomás Bellver, Pedro EDEM Centre 
Univers. 

Economia Financera i 
Comptabilitat 

Cordoba Cortijo, Juan 
Ginés 

EU Infermeria La Fe Fonaments Biologia i 
Bioquímica 

Gómez Ruiz, Maria 
Dolores 

EU Infermeria La Fe Fonaments Biologia i 
Bioquímica 

Munsuri Rosado, José EU Infermeria La Fe Infermeria Psiquiàtrica 
i Salud Mental. 
Desenvolupament 
Comunitari 

Ramos Peris Maria Lidón NS Sagrado Corazón 
(Castellón) 

Nutrició i Dietètica 

Ruiz Hontanga, Antonio EU Infermeria La Fe Infermeria 
Comunitària 

Terrón Pérez, Marta NS Sagrado Corazón 
(Castellón) 

Activitat Física i 
promoció de la salut en 
infermeria. 

 
Punt 16.  Autorització, si escau, per a la participació de la UVEG en la 
Fundación Triptolemos, com a patró temporal.  
 
La vicerectora de Sostenibilitat, Campus i Planificació presenta l’assumpte 
i fa referència a la documentació que hi ha en el web de la Secretaria 
General. Afegeix que cal aquesta autorització per a participar en el Campus 
d’Excel·lència. 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Per assentiment dels membres del Consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 158/2013. “Autoritzar la participació de la 
Universitat de València. Estudi General en la Fundació 
Triptolemos en qualitat de patró temporal, els estatuts de 
la qual s’adjunten com a annex.” Annex XV. 
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Punt 17. Autorització, si escau, per a la incorporació de la UVEG en la 
Xarxa de Campus d’Excel·lència Internacional amb activitat 
agroalimentària. 
 
La vicerectora de Sostenibilitat, Campus i Planificació presenta l’assumpte 
i fa referència a la documentació que hi ha en el web de la Secretaria 
General. Indica que aquest assumpte està relacionat amb l’anterior i 
afegeix que la Xarxa constituirà una comissió dins la Fundació Triptolemos. 
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Per assentiment dels membres del Consell es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 159/2013. “Autoritzar la incorporació de la 
Universitat de València. Estudi General en la Xarxa de 
Campus d’Excel·lència Internacional (CEI) amb activitat 
agroalimentària (RED), el reglament de la qual s’adjunta 
com a annex.” Annex XVI. 

 
Punt 18. Aprovació, si escau, d’un contracte de llicència del dret d’ùs 
d’explotació de patent. 
 
El vicerector d’Investigació i Política Científica presenta l’assumpte i fa 
referència a la documentació que hi ha en el web de la Secretaria General.  
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds. 
 
Per assentiment dels membres del Consell es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 160/2013.  
1. Declarar, en compliment de l'Article 55.1 de la Llei 

2/2011 de 4 de març, d'Economia Sostenible, que els 
drets de patent de la invenció P201300435, amb títol 
“Dispositivo emisor de luz supercontinua de banda 
ancha y usos del mismo”, sol·licitat el 7 de maig de 2013 
a l’Oficina Espanyola de Patents i Marques, dels quals 
és titular la Universitat de València en un 100%, no són 
necessaris per a la defensa o millor protecció de 
l'interés públic. 
 

2. Aprovar la llicència d’explotació de la patent esmentada 
en el punt anterior, d'acord amb el contracte que 
s'adjunta com a annex.” Annex XVII. 
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Punt 19. Aprovació, si escau, de contracte de llicència de drets d’ús i 
explotació de resultats d’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.  
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds. 
 
Per assentiment dels membres del Consell es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 161/2013.  
1. Declarar, en compliment de l'Article 55.1 de la Llei 

2/2011 de 4 de març, d'Economia Sostenible, que els 
drets del material “soca de llevat de Saccharomyces 
cerevisiae, depositada en la Colección Española de 
Cultivo Tipo amb referència CECT-13052 el 19 de 
febrer de 2010”, del qual és cotitular la Universitat de 
València en un 40%, no són necessaris per a la defensa 
o millor protecció de l'interés públic. 
 

2. Aprovar la llicència d’explotació del material esmentat 
en el punt anterior, d'acord amb el contracte que 
s'adjunta com a annex.” Annex XVIII. 

 
Punt 21. Informe i presa d’acord, si escau, al voltant de l’execució del pla 
director de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació.  
 
La vicerectora de Sostenibilitat, Campus i Planificació presenta l’assumpte 
i fa referència a la documentació que hi ha en el web de la Secretaria 
General, per donar compliment al seu compromís de portar informació 
sobre les obres de la Facultat. Es tracta d’un informe de seguiment i una 
còpia de les actes. Les obres estan en les plantes 2, 3 i 4 de la Facultat i 
la previsió és acabar les plantes 2 i 4 (on hi ha les aules grans) a 
començament de setembre per poder iniciar el curs amb normalitat. La 
Comissió de la Facultat ha fet una sèrie de peticions d’altres obres 
addicionals i la Unitat Tècnica les està valorant. 
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
El degà de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació agraeix al 
rector i la vicerectora el tractament d’aquest assumpte. Indica que les 
obres començaren el 17 de juny en les plantes 2 i 4, i des de l’1 de juliol 
els despatxos de la planta 3 es traslladaren als espais prefabricats, al 
costat del camp d’esports, per a iniciar les obres en aquesta planta. Es 
reuneixen setmanalment amb la Unitat Tècnica. Comunica que hi ha una 
bona coordinació i les molesties són mínimes. S’ha creat una comissió 
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d’obres per fer el seguiment amb representants de tots els estaments i 
departaments. Sembla que les classes podran començar el 16 de 
setembre, ja que les aules grans de les plantes 2 i 4 estan en bon estat. 
Els corredors són els que estan pitjor. La Unitat Tècnica ha valorat un 
estalvi mínim de 300.000 euros, com a conseqüència de no haver de 
rehabilitat els sostres d’aquestes aules grans.  
 
En les actes de les darreres reunions es diu que hi havia aules que estaven 
bé i tampoc havia problema en les proves de càrrega que s’havien fet. Les 
obres pendents són la retirada de la gelosia de la part de darrere, que s’ha 
demanat permís a l’Ajuntament i s’ha demanat pressupost a l’empresa per 
substituir les antigues finestres. Per tant, falta l’autorització de llicència de 
l’Ajuntament i el pressupost, els quals ha demanat en atenció a l’estalvi de 
300.000 euros. 
 
La vicerectora de Sostenibilitat, Campus i Planificació assenyala que 
portem dues mesos d’obres i encara no hem acabat. Demana que no es 
prenguem més decisions fins que no sapiguem l’estalvi real i tinguem 
l’autorització de la llicència de l’Ajuntament. 
 
El degà de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació opina que si les 
obres que falten no es fan ara, ja no es faran. Demana la vicerectora que 
estudie la seua petició i no la deixe en suspens. 
 
El rector afegeix que és molt important haver recuperat la confiança i la 
bona relació amb la Facultat per poder treballar conjuntament. 
 
Punt 22. Modificacions pressupostàries.  
 
No hi ha cap proposta.  
 
Punt 23. Torn obert de paraules.  
 
Guillem Chismol està d’acord amb l’escrit de queixa de l’ADR de la Facultat 
de Medicina i Odontologia presentat pel delegat del rector per a 
estudiants. Afegeix que hi ha consens general dels estudiants per demanar 
al rector i al vicerector d’Investigació i Política Científica una reunió per 
estudiar la possibilitat de fer una convocatòria de beques per als 
departaments on hi haja vacant, complint-se els requísits i la nota de tall, 
ja que considera que és un atac als estudiants i a la Universitat. 
 
Planteja també el tema del solar dels jesuites. No està d’acord amb el 
rector, ja que opina que les plantes estan en unes condicions dolentes. Pel 
que fa al voluntariat ambiental, proposa un becat per Campus, que seria 
més econòmic.  
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Magdalena López trasllada al consell de govern el malestar i la preocupació 
del departament de Treball Social i Serveis Socials per la convocatòria 
d’una plaça d’ajudant doctor. Hi ha hagut una sèrie d’errors que no s’han 
pogut subsanar amb el resultat de la publicació de la convocatòria de la 
plaça amb perfil. El consell del departament s’ha reunit extraordinàriament 
i ha decidit recusar la convocatòria. 
 
La vicerectora d’Ordenació Acadèmica i Professorat indica que la situació 
és lamentable i entèn la preocupació del departament. La Universitat va 
demanar autorització a Conselleria per fer la convocatòria i calia la 
confirmació del departament per a traure o no el concurs i que indicara si 
era amb perfil o sense. 
 
El director del departament va signar que estava d’acord a traure la plaça 
en aquestes condicions. Seguidament des del Servei de Recursos Humans 
PDI va estar en exposició durant uns dies. Ningú hi va dir res en contra i no 
hi hagé cap al·legació. El dia que es publica al DOGV el departament diu 
que s’ha publicat una plaça que ells no volien. És evident que el director no 
ha estat conscient del que signava. L’informe jurídic diu que no es pot 
retirar la convocatòria perquè ja s’ha creat expectatives a les persones. 
Afegeix que s’han fet totes les negociacions possibles.  
 
El rector respon a Guillem Chismol que sense llevar-los la importància que 
tenen, les beques de col·laboració no afecten tantes persones com les 
beques generals. Demana al vicerector d’Investigació i Política Científica i a 
la Comissió de beques que se’n faça un estudi per veure, dins el 
pressupost, si es poden mantenir les expectatives que tenien els 
estudiants. Pel que fa a la proposta d’un becari per campus, el delegat del 
rector per a estudiants l’estudiarà. 
 
Finalment, indica que aquest és el darrer Consell de Govern d’un curs 
acadèmic molt complicat i agraeix el treball i la col·laboració de tots en les 
circumstàncies de dificultat que patim i desitja a tots unes merescudes 
vacances.  
 
I com que no hi ha més assumptes que tractar, es clou la sessió a les 
14,05 hores, de la qual cosa com a secretària general estenc aquesta 
acta. 
 
Vist i plau 
El rector 
 
 
Esteban Morcillo Sánchez. 


