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CONSELL DE GOVERN 
 
A la ciutat de València, el dia 27 de setembre de 2013, a les 9’20 hores, a 
la Sala de Juntes del Rectorat, sota la presidència del rector, Esteban 
Morcillo Sánchez, i amb l’assistència de les persones que s’indiquen a 
continuació, queda constituït en sessió ordinària el Consell de Govern de la 
Universitat. 
 
Assistents: (Amb vot) 
 
Rector: Esteban J. Morcillo 
Sánchez. 
 
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 
 
Degana Fac. Química: Pilar 
Campins Falcó 
 
Degana Fac. Farmàcia: Teresa 
Barber Sanchis 
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Director ETS Enginyeria: Vicente 
Cerverón Lleó 
 
Representant departaments: 
Santiago Renard Álvarez 
 
Representant departaments: 
Josefina Boquera Matarredona 
 
Representant departaments: José 
Manuel Claver Iborra 
 
PDI Fac. Medicina i Odontologia: 
José Manuel Almerich Silla 
 
PDI Fac. C. Biològiques: María José 
Lorente Carchano 
 
PDI Fac. Farmàcia: Luis Torres 
Asensi 
 
PDI Fac. Química: Maria Teresa 
Picher Uribes. 
 
PDI Fac. Economia: Vicenta 
Dolores Forés Conchell 
 
PDI Fac. Filosofia i C. Educació: 
María Jesús Martínez Usarralde 
 
PDI Fac. Geografia e Historia: 
Elena Grau Almero 
 
PDI Fac. Economia: Dulce 
Contreras Bayarri 
 
PDI Fac. Dret: José Landete Casas 
 
Estudiant Fac. Filologia, Traducció 
i Comunicació: Alberto Gradolí 
Vivas 
 
Estudiant Fac. Economia: Rubén 
Ramírez Serrano 

 
Estudiant Fac. Geografia i Història: 
Laura Peris Bolta 
 
Estudiant Fac. Geografia i Història:  
Guillem Chismol Muñoz-Caravaca 
 
PAS Fac. Infermeria i Podologia: 
Miquel Coll Huerta 
 
PAS Fac. Filosofia i C. Educació: 
M.Luisa Manzano Hernández 
 
PAS CADE: Gonzalo Montiel Roig 
 
PAS Servei Tècnic i de 
Manteniment: Rosa Maria 
Mochales San Vicente 
 
Representant Consell Social: 
Alfonso Maldonado Rubio 
 
Representant Consell Social: 
Amparo García Chapa 
 
(sense vot): 
 
Degana Fac. Geografia i Història: 
Ester Alba Pagán 
 
Degà Fac. Filologia, Traducció i 
Comunicació: Carlos Padilla 
Carmona. 
 
Degana Fac. Fisioteràpia: 
Celedonia Igual Camacho 
 
Degà Fac. Magisteri: Manuel 
Monfort Pañego 
 
Degana Fac. Física: Soledad 
Gandia Franco 
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Degà Fac. Ciències Matemàtiques 
(en funcions): Rafael Crespo 
Garcia 
 
Degà Fac. Ciències Biològiques: 
Javier Lluch Tarazona 
 
President Junta PDI: Amat 
Sánchez Velasco  
 
 
 
 
 

Absències justificades: 
 
Vicerectora d’Ord. Acadèmica i 
Professorat: Maria Vicenta Mestre 
Escrivá 
 
Representant Instituts 
universitaris: José María Peiró Silla 
 
PDI Fac. Dret: Jesús Estruch 
Estruch 
 
PDI ETSE: Javier Martínez Plume 
 

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

 
Punt 1. Aprovació, si escau, de l’acta del Consell de Govern de 25 de juliol 
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 Magisteri, la degana de la Facultat de 
Psicologia, el degà de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació i la 
degana de la Facultat de Dret, per presentar modificacions que són 
acceptades.  
 
Per assentiment dels membres del Consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 162/2013. “Aprovar l’acta del Consell de Govern 
de 25 de julioil de 2013, amb les modificacions següents: 
. A la pàg. 9, en el paràgraf  9è afegir “ de Jordi Pérez”. 
. A la pag. 16,  en el 4t paràgraf afegir: “desprès de opina: 
en representació dels degans i deganes de campus. 
. A la pag. 18 completar el 1r paràgraf del punt 11 amb el 
text següent: “…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.”  
. A la pàg. 18 afegir un paràgraf 5è al punt 11è de l’ordre 
del dia amb el text següent: El degà de la Facultat de 
Magisteri indica que cal una millora del calendari de 
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postgraus, una ampliació del temps entre la sol·licitud  i la 
resolució i també respecte de la revisió. 
. A la pàg 25, en el 1r paràgraf del punt 21 canviar les 
línies 5 i 6 per aquestes: …. 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 la pàg. 25, en el paràgraf 3 canviar la 3 i 4ª línia per 
aquestes: …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 … 
. A la pàg. 26 canviar el darrer apartat del paràgraf 1 per: 
… 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.” 

 
Punt 2. Informe del rector. 
 
El rector comunica el condol dels membres del Consell, pel traspàs dels 
membres de la comunitat universitària següents: 
 
. José Luis Llorente Cuadrado, treballador en la consergeria de l’Edifici de 
La Nau. 
. Eduard Lapiedra Corrella, estudiant de Filologia Catalana.  
. José Vicente Caballer Durá, que va ser gerent i cap del Servei de 
Comptabilitat. 
 
En l’apartat de felicitacions, transmetre-la : 
 
. Al catedràtic de Psicologia, Dr. José Maria Peiró Silla, per haver rebut el 
premi Advenced International Research and Service Fukuhara Award en la 
seua edició de 2013. 
. A l’investigador i degà de la Facultat de Medicina i Odontologia, Dr. 
Federico Pallardó Calatayud, per haver sigut guardonat el seu projecte pel 
consorci internacional Saving Lives at Birth, projecte que permetrà la 
creació d’un sistema ràpid i barat per detectar la sèpsia. 
. A la Facultat d’Economia per la seua posició en els estudis d’economia 
segons l’indicador d’excel·lència acadèmica de Shanghai. 
. A l’Institut d’Investigació Polibenestar, per la seua elección pel AAL Joint 
Programme de la Comissió Europea per organitzar 3 workshops amb 
representats polítics i tècnics de 40 regions europees. 
. Al catedràtic de Literatura Espanyola Dr. Josep Lluis Sirera Turó, per la 
seua elecció com a representant de la CRUE en el jurat del Premi Nacional 
de Literatura Dramàtica del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport. 
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. A la catedràtica de Filosofia del Dret, Moral i Política, Dra. Adela Cortina 
Orts, per rebre el premi internacional de Filosofia Karl-Otto Apel. 
. Donar l’enhorabona al Dr. Adolfo de Azcárraga Feliu pel seu nomenament 
com a President de la RSEF (Real Sociedad de Física). 
. Al catedràtic de Medicina Interna Dr. Josep Redón Más, per haver sigut 
investit com a Doctor Honoris Causa, per la Universitat Carol Dávila de 
Medicina i Farmacologia de Bucarest (Romania). 
. Al poeta Juan de la Vega, per rebre el desè Premi de Poesia César Simón 
(premi organitzat per l’Editorial Denes i UV). 
. Al catedràtic de Dret Intenacional, Dr. Carlos Esplugues Mota, pel seu 
nomenament com a president de L’AEPDIRI (Associació Espanyola de 
Professors de Dret Internacional i Relacions Internacionals). 
. Al Sr. Manuel Broseta Dupré pel nomenament com a president de la 
Fundació Universitat Empresa (ADEIT). 
. El passat 24 de setembre, el jurat dels premis Cermi.es, en la seua 12ena 
edició va resoldre concedir el guardó en la categoria institucional a la UV 
per haver assumit amb decisió la dimensió inclusiva de la discapacitat en 
tot l’alumant amb discapacitat, a la investigació, la docència i la 
responsabilitat social.  
 
A continuació, el rector indica que s’han signat els convenis de 
col·laboració següents: 
 
.  El 26 de juliol es va signar el conveni de col·laboració entre la 
Conselleria de Sanitat i la Universitat de València, per a la creació del 
Fórum-càtedra de promoció de la salut. 
 
. El 29 de juliol es van signar els conveni de col·laboració: 
- entre l’entitat sense ànim de lucre Casal de la Pau-Domus Pacis i la 
Universitat de València, per cooperar en activitats d’assessorament, 
recerca o formació que repercutisquen en l’àmbit social, educatiu i 
cultural. 
- entre el Col·legi Oficial de Logopedes de la Comunitat Valenciana i la 
Universitat de València.  
- entre el Tribunal de les Aigües i la Universitat de València. 
 
. El 18 de setembre es va signar el conveni de col·laboració entre 
l’Ajuntament de València, ADEIT i la Universitat de València, per a la 
realització del programa per a la formació dels titulats universitaris en 
l’empresa. 
 
. El 25 de setembre es va reunir la Comissió de Polítiques d’Igualtat per a 
la presentació del II Pla d’Igualtat. 
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A continuació, el rector explica que la raó de canviar la data d’aquest 
Consell, previst per al dia 26, és que ahir hi hagué una reunió de la CRUE 
amb el partit socialista per intercanviar opinions i treballar sobre les 
universitats, traslladar la preocupació per les beques, la pujada de taxes i 
la política sobre les universitats privades. Igualment es va traslladar la 
percepció que es té que s’està governant mitjançant decret i el malestar 
pels recursos contenciosos administratius del professorat. S’hi va demanar 
que es fera alguna cosa sobre aquests recursos. Opina que no està de més 
traslladar el malestar a les forces polítiques. 
 
El 18 de setembre va tenir lloc el ple del Patronat Parc Científic i el 26 de 
juliol el ple del Consell Social.  
 
El 26 de juliol, a més, ens va visitar la delegació del Ministeri d’Educació, 
Ciència i Esports, encapçalada pel secretari general d’Universitats, Sr. 
Federico Moran, a les instal·lacions del CEI VLC/Camps on es va 
manifestar que no tenen massa interès en aportacions econòmiques als 
campus internacionals però sí en el seu seguiment.  
 
S’ha inaugurat el “Campus sense límits, Campus Inclusiu”, amb la presència 
de la Consellera de Benestar Social. Es feren una sèrie d’activitats per 
conèixer la universitat i formar part de la nostra política inclusiva de 
persones amb discapacitat. 
 
També s’ha celebrat el cinquè Congrés Nacional de Docència en Ciències 
Jurídiques, de l’11 al 13 de setembre, a la Facultat de Dret, amb 
l’assistència de degans de les principals facultats espanyoles. 
 
El 16 de setembre tingué lloc la Taula redona “Xile, 40 anys després”, 
organitzada per Fòrum de Debats i Publicacions de la UV amb motiu de la 
presentació dels llibres homenatge 40 años de la caida de Allende, amb 
l’assistència del Sr. Manuel Ahumada, president de la CGT de Xile i la 
intenvenció de Joan del Alcazar. 
 
D’altra banda indica que s’ha presentat el número 77 de la Revista Mètode 
La línia roja. El càncer en el segle XX.  
 
S’ha inaugurat a la Universitat Internacional Menéndez i Pelayo el Congrès 
Extracellular vesicles: implications in biomedicine, el director del qual ha 
estat el professor Antonio Marcilla. 
 
En el Palau Cerveró s’ha inaugurat l’exposició permanent “Infància, salut i 
malaltia. El Dr. Ramón Gómez Ferrer (1862-1924)”. S’emmarca en els 
actes commemoratius del 150è aniversari del naixement del pediatra 



 
 
Universitat de València. CONSELL DE GOVERN 27 DE SETEMBRE DE 2013 
 

-7- 

valencià, i ha estat organitzada en col·laboració amb l’Associació Cultural 
Ramón Gómez Ferrer.  
 
També s’ha inaugurat la Jornada de la Càtedra ERESA Darrers avanços 
contra la malaltia d’Alzheimer, a l’aula Magna de la Facultat d’Economia.  
 
José Carlos Guirado ha estat nomenat nou director de l’Observatori 
Astrònomic i substitueix en el càrrec a Eduard Ros.  
 
Amb motiu del trenta aniversari de la Facultat de Psicologia, s’ha inaugurat 
una exposició en el Centre Cultural de La Nau. Sala Oberta, fins al 6 
d’octubre. 
 
Amb relació al acte d’obertura de curs acadèmic, un any més vol dir el 
mateix que l’any passat. Enguany ho ha manifestat amb orgull 
institucional, ja que s’ha combinat la legítima expressió de la comunitat 
universitària amb el rebuig de les polítiques que ens causen una gran 
preocupació. Assenyala la maduresa de la nostra comunitat universitària i 
la dignitat de l’acte, així com el rebuig institucional a aquest tipus de 
polítiques.  
 
Pel que fa als nostres Estatuts, ja s’han publicat i estan a l’abast de tota la 
comunitat universitària. 
 
Respecte al Col·legi Major Lluis Vives, la institució sempre ha sigut molt 
respectuosa amb el seu patrimoni i considera inapropiats els dubtes 
sorgits sobre la política universitària d’aquesta universitat pel que fa als 
seus edificis. Per tant, davant les notícies aparegudes en premsa, s’obrirà 
el debat sobre aquest assumpte i es formarà una comissió per treballar 
sobre els col·legis majors propis. Hem de fer una reflexió al voltant de la 
situació deficitària d’un dels col·legis majors de la Universitat. Vol 
transmetre tranquilitat perquè aquest assumpte es debatrà en una sessió 
del Consell de Govern.  
 
Finalment, cedeix la paraula a la vicerectora de Sostenibilitat, Campus i 
Planificació, la vicerectora de Relacions Internacionals i Cooperació i al 
gerent perquè informen de diversos assumptes de la seua competència.  
 
La vicerectora de Sostenibilitat, Campus i Planificació informa sobre les 
obres de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació. Indica que es 
compleixen els terminis establerts i les obres s’han acabat en temps i 
forma. Per això felicita a la comissió de la Facultat i a la Unitat Tècnica. 
S’han fet algunes modificacions per problemes en les finestres, per tal que 
puguen ser utilitzades durant molts anys. Ara es traslladaran per començar 
les obres en una nova planta. 
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La vicerectora de Relacions Internacionals i Cooperació fa referència a la 
notícia del tancament d’universitats a Atenes. Aquesta universitat s’ha 
posat en contacte per rebre informació. Sembla que el problema procedeix 
d’una llei que afecta als funcionaris de Grècia, per la qual s’ha de rebaixar 
el nombre de funcionaris en un 30%. Aquesta mesura repercuteix 
directament en el PAS de les universitats i, concretament, a la Universitat 
d’Atenas que és molt gran, es quedava amb 20 persones. Com que amb 
aquest personal no es podia atendre ni als estudiants ni al professorat s’ha 
decidit tancar. Per tant, el tancament ha estat per part de la universitat i 
afecta també a altres universitats. S’ha traduït la pàgina web del Consell 
de Govern grec que dóna informació i que s’adjunta com a annex I a 
aquesta acta.  
 
El rector manifesta la seua preocupació per aquest fet tan greu i demana 
autorització als membres del Consell per lliurar una carta per mostrar la 
solidaritat i preocupació amb aquesta universitat i altres que puguen patir 
una situació semblant. Els membres del consell assenteixen. 
 
El gerent informa sobre l’estat de la nòmina. Indica que el mes passat es 
van rebre 17 milions d’euros mitjançant confirming i aquest matí han 
entrat sis milions més, en total uns 24 milions d’euros que redueixen el 
deute recent en un mes aproximadament. La nòmina ja està penjada en el 
web. Afegeix que si arriben les mensualitats de forma regular, no haurà 
problemes per a enguany. 
 
Pel que fa al pressupost s’han fet aproximacions als pressupostos i es 
confirmen les previsions. Segurament, haurem de fer un ajust al 
pressupost en 5 milions d’euros aproximadament, el que suposa posar en 
marxa mesures d’estalvi i racionalitzar la despesa. S’hauria d’iniciar un 
debat per fer propostes sobre l’ús energètic. 
 
El rector opina que el gerent és molt prudent. S’han reduït algunes 
quantitats de deute recent, per zero del deute antic. Per tant, hem de ser 
prudents, ja que les nostres previsions depenen de continuar rebent les 
mensualitats. Pel que fa al 2014, és molt important que, almenys, la 
quantitat de subvenció de la Generalitat siga la mateixa que enguany, 
perquè si hi haguera un retall del 5%, el nostre pressupost no seria viable i 
cas de mantenir-se, s’haurien de fer ajusts dolents. Demana prudència, 
serenitat i cohesió anímica i de treballar tots plegats, per continuar donant 
servei a la societat.  
 
S’obre un torn d’intervencions.  
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El degà de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació indica que ha 
rebut els agraïments de Jordi Pérez Durà i d’Ana Lluch per l’acord de 
concessió de la Medalla de la Universitat.  
 
El degà de la Facultat de Ciències de l’Activitat Física i l’Esport indica que 
la notícia en premsa sobre el Col·legi Major Lluis Vives és un atac directe a 
la Universitat. Opina que seria convenient contestar aquesta notícia. 
 
El president de la Junta de PDI, pel que fa a l’informe del gerent, indica que 
al 2014 hi hauran retalls, ja que es congelen els salaris dels funcionaris, 
però ja estem acostumats. Opina que s’està bloquejant la carrera docent i 
haurien d’estudiar, amb temps, mesures fermes. 
 
El degà de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació felicita al rector 
pel seu magnífic discurs en l’acte d’obertura de curs i per autoritzar la 
lectura del manifest de la Plataforma en defensa de la Universitat Pública, 
a la que també felicita. 
 
Pel que fa a la informació del gerent, opina que si es compleixen les 
expectatives, la reducció del pressupost sería entre l’1 i el 5% i s’haurien 
de prendre posicions alternatives davant la Conselleria.  
 
Respecte de les obres, ratifica la intervenció de la vicerectora. Les obres 
segueixen el curs previst. S’ha aconseguit substituir les finestres. Tan sols 
hi ha la preocupació pel trasllat de la Unitat Tècnica. Va lliurar una carta a 
la vicerectora en aquest sentit, però no va tenir resposta. 
 
Pel que fa al Col·legi Major Lluis Vives, es crearà una comissió per estudiar 
possibles solucions. El tancament del Col·legi és una mesura que no 
agrada a ningú, ja que és emblemàtic de la nostra Universitat i està en un 
lloc privilegiat. A la premsa es va publicar la notícia que l’Ajuntament 
denegava la llicència per rehabilitar el col·legi, però li sorgeixen molts 
dubtes. S’ofereix per formar part de la comissió. Entèn que s’han donat 
alguns pasos, però li preocupa molt que coses que no s’han parlat en 
Consell de Govern es publiquen a la premsa, com ara, intervencions de la 
Junta de Govern extraordinària que no són ni a l’acta ni al Gabinet de 
Premsa. S’hauria de fer algun tipus d’investigació. 
 
El degà de la Facultat d’Economia, pel que fa als pressupostos, indica que 
sería bo que s’entenguera que sí hi ha una reducció real del pressupost per 
a l’any que ve, ja que el tema de la congelació indueix a error. 
 
Respecte de l’obertura de curs, lamenta el discurs del president de la 
Generalitat, ja que va ser un discurs vanal i va perdre l’oportunitat 
d’adreçar-se a la comunitat universitària en aquests moments de crisi. Pel 
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contrari, coincideix amb el degà de la Facultat de Filologia, Traducció i 
Comunicació respecte de la intervenció del rector. 
 
Laura Peris dóna les gràcies al rector de part de tots els estudiants, pel 
discurs d’obertura. Pel que fa a la comissió per a estudiar el tema dels 
col·legis majors, demana que es compte amb la presència des estudiants. 
D’altra banda, indica que no tenen espai per reunir-se a la Facultat de 
Filologia, Traducció i Comunicació.  
 
El rector indica, des del respecte als mitjans de comunicació, que una 
notícia no ha de condicionar el nostre treball i no hem d’entrar en 
polèmica, sinó treballar i fer bé les coses. 
 
Punt 3. Nomenament, si escau, de doctors honoris causa, per la 
Universitat de València.  
 
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 es 
presenten quatre propostes, de les quals dos són a instàncies de centres i 
dos del rector. Afegeix que no s’han presentat al·legacions durant el 
període d’exposició pública. Fa un breu resum dels currícula de Paul H. 
Sugarbaker i de Juan Ignacio Cirac. 
 
El rector proposa al filòsof i sociòleg Sami Naïr i a Pasqual Sala. Indica que 
el procès dels quatre ha estat molt escropulòs, però tots són homes i fa 
una reflexió sobre aixó, ja que, de segur, hi ha dones mereixedores 
d’aquest honor. 
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
El degà de la Facultat de Medicina i Odontologia justifica la proposta de 
Pau H. Sugarbaker. Indica que gràcies a la seua tècnica s’han salvat moltes 
vides. És honoris causa per universitats europees i americanes i 
desenvolupa una tasca docent i de divulgació científica encomiable, fent 
programes específics per a metges del tercer món. 
 
La degana de la Facultat de Física afegeix que Juan Ignacio Cirac és un 
científic d’una gran qualitat i molt lligat a la Facultat. A banda de la 
Facultat, ha rebut el suport dels departaments implicats en la seua 
investigació.  
 
La degana de la Facultat de Dret indica que Pascual Sala és un jurista de 
reconegut prestigi, que ha ocupat les més altes esferes del dret i sempre 
ha col·laborat amb aquesta Universitat.  
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Maria Luisa Manzano demana que es revise el reglament de concessió de 
premis i honors, ja que s’hauriem de plantejar les raons del fet que no hi 
haja dones proposades.  
 
La secretària general, respecte de la proposta a favor de Sami Naïr, fa un 
breu resum dels seus mèrits: és catedràtic de Ciència Política a Paris, 
membre del Consell d’Estat francès i va ser eurodiputat al parlament 
europeu. És també una personalitat de referència a Europa, com a 
sociòleg, politòleg i filòsof. Pel que fa a la relació amb la nostra Universitat, 
va vindre com a professor convidat en la càtedra del Pensament de la 
Fundació Cañada Blanch de 1995 fins a 1998. Va fer molt perquè aquesta 
càtedra fóra instituida en la nostra Universitat i ha promocionat als nostres 
becaris donant-los l’oportunitat d’anar a Paris. També ha contribuït amb 
grups d’investigació i departaments.  
 
El degà de la Facultat d’Economia dóna suport a les dues propostes del 
rector.  
 
La vicerectora de Postgrau respon a la intervenció de Maria Luisa Manzano 
que la Subcomissió de Doctorat vol modificar la normativa per tal 
d’avançar el termini de presentació de propostes i també es poden 
incloure altres suggeriments.  
 
El rector indica que s’hauria de canviar la normativa perquè l’Institut de la 
Dona i la Unitat d’Igualtat pugueren proposar, almenys, una dona per any. 
Demana el suport institucional a les propostes presentades, que s’han 
portat endavant molt escrupulosament per la Subcomissió de Doctorat i 
per la Comissió d’Estudis de Postgrau. Opina que tots ells compleixen els 
mèrits sobradament per ser nomenats doctors honoris causa.  
 
Se sotmeten a votació secreta les propostes, que obtenen els resultats 
següents: 
 
- Paul H Sugarbaker, 37 vots a favor, i 2 vots en blanc.  
- Juan I. Cirac: 37 vots a favor i 2 vots en blanc.  
- Sami Naïr: 36 vots a favor i 3 vots en blanc. 
- Pascual Sala: 33 vots a favor i 6 vots en blanc.  
 
Per tant, es prenen els acords següents: 
 

ACGUV 163/2013. “Nomenar doctor honoris causa per la 
Universitat de València al professor Paul H. Sugarbaker”. 

 
ACGUV 164/2013. “Nomenar doctor honoris causa per la 
Universitat de València al professor Sami Naïr.” 
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ACGUV 165/2013. “Nomenar doctor honoris causa per la 
Universitat de València al professor Juan Ignacio Cirac 
Sasturain.” 
 
ACGUV 166/2013. “Nomenar doctor honoris causa per la 
Universitat de València al professor Pascual Sala 
Sánchez.” 
  

El rector anuncia que ha invitat al Cap del Servei de Recursos Humans, PDI, 
Teresa Bonda, perquè informe sobre el punt següent de l’ordre del dia.  
 
Punt 4. Modificació, si escau, dels models de contracte de professorat 
contractat doctor interí i de professorat ajudant doctor interí.  
 
La Sra. Teresa Bondia presenta l’assumpte i fa referència a la 
documentació que hi ha en el web de la Secretaria General. Afegeix que en 
aquests moments ja està autoritzada la contractació d’ajudants doctors 
interins i per tant, no cal l’acord i retira la proposta. Pel que fa als 
contractats doctors interins, cal adaptar el seu contracte i afegir a la 
proposta la regulació segons l’art. 15 de l’Estatut del Treballador.  
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Per assentiment dels membres del Consell, es pren l’acord següent:  

 
ACGUV 167/2013. “Modificar el model de contracte de 
professorat contractat doctor interí, que s’adjunta com a 
annex.” Annex II. 

 
Punt 5. 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 168/2013. “Aprovar les activitats puntuals 
d’extensió universitària que s’adjunten com a annex.”. 
Annex III. 
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Punt 6. Aprovació, si escau, de l’actualització de la Taula d’equivalències 
d’acreditació de llengües L2 de la Universitat de València.  
 
La vicerectora d’Estudis i Política Lingüística presenta l’assumpte i fa 
referència a la documentació que hi ha en el web de la Secretaria General. 
Afegeix que des de l’any 2010 la Universitat de València té una taula 
d’equivalències de llengües estrangeres feta per la comissió de 
reconeixement que existia en eixe moment. Aquesta taula cal que 
s’actualitze periòdicament per fer-la acorde amb reconeixements 
contemplats en diferents normatives, a taules aplicades per altres 
universitats, i a certificats emesos per noves entitats acreditadores. La 
competència d’actualitzar aquesta taula està actualment delegada en la 
comissió assessora de llengües L2, que en la seua reunió de 23 de juliol de 
2013 va informar favorablement, i per unanimitat, la proposta que es 
presenta. 
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Per assentiment dels membres del Consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 169/2013. “Aprovar l’actualització de la Taula 
d’equivalències d’acreditació de llengües L2 de la 
Universitat de València, que s’adjunta com a annex.” 
Annex IV. 

 
Punt 7. Autorització, si escau, per a la signatura de convenis de 
col·laboració.  
 
El vicerector de Participació i Projecció Territorial, la vicerectora d’Estudis i 
Política Lingüística, la vicerectora de Relacions Internacionals i Cooperació, 
la vicerectora de Comunicació i Relacions Institucionals i la vicerectora de 
Postgrau presenten les seues propostes de conveni 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 d’Investigació i Política Científica retira el conveni amb la 
Fundació d’investigació sanitària i biomèdica de la Comunitat Valenciana i 
la Universitat Jaume I, ja que no ha pasat per la Comissió corresponent. La 
qual cosa s’accepta.  
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
La degana de la Facultat de Psicologia indica que la Facultat no té 
coneixement dels convenis presentats per la vicerectora de Postgrau i 
pregunta quin és el procediment, ja que voldrien estudiar-los. 
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La vicerectora de Postgrau indica que les propostes arriben a la Comissió 
de Postgrau mitjançant les persones responsables del màster.  
 
El rector proposa l’ajornament dels convenis corresponents a l’àrea de 
Postgrau. 
 
Per assentiment dels membres del consell, es prenen els acords següents 
respecte de la resta de convenis proposats: 
 

ACGUV 170/2013. “Autoritzar la signatura del conveni 
marc de col·laboració  entre la Federació d’Associacions 
d’Empresaris de La Safor (FAES), Foment d’Agricultura, 
Indústria i Comerç de Gandia (FOMENT), el Cercle 
d’Economia de La Safor (CES) i a Universitat de 
València. Estudi General, el text del qual s’adjunta com a 
annex.” Annex IV. 

 
ACGUV 171/2013. “Autoritzar la signatura del conveni de 
col·laboració  entre la Università per Stranieri di Perugia 
(Centro per la valutazione o la certificazione lingüística) i 
a Universitat de València. Estudi General, el text del qual 
s’adjunta com a annex.” Annex V. 

 
ACGUV 172/2013. “Autoritzar la signatura del conveni 
marc de col·laboració  entre la Universidade de Sao Paulo 
(Brasil) i a Universitat de València. Estudi General, el text 
del qual s’adjunta com a annex.” Annex VI. 

 
ACGUV 173/2013. “Autoritzar la signatura del conveni 
marc de col·laboració  entre la Universidad Católica de 
Valparaiso (Chile) i a Universitat de València. Estudi 
General, el text del qual s’adjunta com a annex.” Annex 
VII. 

 
ACGUV 174/2013. “Autoritzar la signatura del conveni 
marc de col·laboració  entre la Università degli Studi di 
Camerino (Italia) i a Universitat de València. Estudi 
General, el text del qual s’adjunta com a annex.” Annex 
VIII. 

 
ACGUV 175/2013. “Autoritzar la signatura del conveni 
marc de col·laboració  entre la Università degli Studi del 
Molise (Italia) i a Universitat de València. Estudi General, 
el text del qual s’adjunta com a annex.” Annex IX. 

 
ACGUV 176/2013. “Autoritzar la signatura del conveni 
marc de col·laboració entre Samara State University of 
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Economics (Rúsia) i a Universitat de València. Estudi 
General, el text del qual s’adjunta com a annex.” Annex X. 

 
ACGUV 177/2013. “Autoritzar la signatura del conveni 
marc de col·laboració entre la Federació de Societats 
Musicals de la Comunitat Valenciana i a Universitat de 
València. Estudi General, el text del qual s’adjunta com a 
annex.” Annex XI. 

 
ACGUV 178/2013. “Autoritzar la signatura del conveni 
marc de col·laboració entre l’Associació  Centre de 
Filosofia per a xiquets de la Comunitat Valenciana i a 
Universitat de València. Estudi General, el text del qual 
s’adjunta com a annex.” Annex XII. 

 
Punt 8. Aprovació, si escau, de nous plans d’estudi de màster. 
 
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’oferten 170 places en primer, i 140 en segon curs. S’ha elaborat amb 
rapidesa però compleix tots els requísits. Les al·legacions han estat 
contestades i la Comissió de Doctorat ha informat favorablement la 
proposta. També té informe de viabilitat. Assenyala que hi ha dues àrees 
que presenten dèficit, però se solucionarà de la millor manera.  
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
La degana de la Facultat de Psicologia afegeix que es tracta d’un màster 
professionalitzant i molt important. S’ha fet un esforç per fer-lo assequible 
als estudiants per al proper any. 
 
El rector està d’acord amb les paraules de la degana de la Facultat de 
Psicologia i afegeix que la proposta ha estat molt desitjada. Demana que 
es resolga el problema de la càrrega docent per tal que el màster tinga 
èxit. 
 
Per assentiment dels membres del Consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 179/2013. “Aprovar la memòria de verificació del 
màster universitari en Psicologia General Sanitària, 
adscrit a la Facultat de Psicologia, que s’adjunta com a 
annex.” Annex XIII. 
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Punt 9. Aprovació,, si escau, de propostes d’inici d’expedient d’elaboració 
de nous plans de màster i nomenament de les CEPE. 
 
La vicerectora de Postgrau presenta dues propostes noves de la Facultat 
d’Economia i fa referència a la documentació que hi ha en el web de la 
Secretaria General. D’una part es tracta del màster universitari en 
Economia que completa la formació dels economistes. Va adreçat a 
titulats d’Economia per a completar els coneixements dels estudiants de 
grau i també a titulats de l’àrea de Ciènices. Participen un volum important 
de professorat i de departaments i també la Universitat Jaume I. És un 
màster interuniversitari amb professorat d’excel·lent trajectòria tant a 
nivell nacional com de la comunitat valenciana. 
 
D’altra part, hi és el màster universitari en Política Econòmica i Economia 
Pública. Va adreçat a estudiants de socials i polítiques, d’economia i també 
de relaciones laborals i periodisme. La seua finalitat és desenvolupar els 
coneixements en un àmbit més interdisciplinar i en un context social. 
Participen diversos departaments d’Economia i el departament de Dret 
Constitucional, Ciència Política i de l’Administració. El professorat té una 
sòlida experiència investigadora. Aquest tipus de màster té un ample 
reconeixement internacional.  
 
Finalment indica que hi ha capacitat docent suficient per a impartir les 
dues propostes. 
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
El degà de la Facultat d’Economia agraeix a la vicerectora la seua exposició 
i afegeix que enguany s’acaba una etapa de consolidació de graus i calia 
visualitzar un poc més enllà. Realment són dos màsters amb matissos de 
profunditat en els estudis.  
 
José Landete se suma a les paraules del degà de la Facultat d’Economia. 
Són màsters de molta qualitat i prestigi. Però, pel que fa a la composició 
de la CEPE del segon màster, seria convenient incloure alguna persona amb 
coneixements jurídics i a més, no es compleix la paritat de gènere. 
 
La vicerectora de Postgrau indica que la proposta de composició de la 
CEPE la fa la Facultat d’Economia. Seria desitjable que participara una dona 
més i la vicerectora té la possibilitat de nomenar fins a dues persones. 
 
S’obre un segon torn d’intervencions.  
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El degà de la Facultat d’Economia indica que és un treball conjunt que va 
en un mateix paquet i la Comissió d’Estudis de Postgrau ho ha informat 
favorablement. 
 
La degana de la Facultat de Dret fa seues les paraules de José Landete i 
insisteix que, tal i com ho ha explicat la vicerectora de Postgrau i el degà 
de la Facultat d’Economia, per tractar-se d’un màster interdisciplinar, els 
destinataris del qual també són els estudiants de la Facultat de Dret, 
hauria d’haver, almenys, una persona representant de la Facultat de Dret 
de les possibles àrees implicades, com ara, de dret financer o dret 
administratiu en la CEPE del màster de Política Econòmica i Economia 
Pública i que siga dona per complir la paritat. 
 
El degà de la Facultat d’Economia afegeix que en la Comissió es va aprovar 
per unanimitat, que la proposta és de la Facultat d’Economia i un altre 
tractament d’aquest assumpte podria ser incorrecte. 
 
El rector opina que es pot buscar a una persona que siga jurista i a més, 
dona. 
 
La vicerectora de Postgrau proposa una reunió amb el degà de la Facultat 
d’Economia i amb la degana de la Facultat de Dret per tractar aquest 
assumpte.  
 
El degà de la Facultat d’Economia no té cap inconvenient a la reunió, però 
no vol que el procès s’endarrerisca i demana que s’aprove com està, 
encara que no es nega a col·laborar amb la vicerectora de Postgrau. 
 
Se sotmet a votació la proposta. La votació es fa a mà alçada i per 39 
vots a favor, cap en contra i cap abstenció, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 180/2013.  
“1. Iniciar l’expedient d’elaboració de noves memòries de 
verificació dels estudis dels màsters següents: 
. Máster Universitari en Política Econòmica i Economia 
Pública, adscrit a la Facultat d’Economia 
. Màster Universitari en Economia, adscrit a la Facultat 
d’Economia. 
 
2. Aprovar la composició de les CEPE següents: 
 
En el màster universitari en Política Econòmica i 
Economia Pública: 
Dr. Raúl de Arriba (president) 
Dr.  Amadeo Fuenmayor 
Dr. Pedro Cantos 
Dr. Andres Picazo 
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Dr. Vicente Liern 
Sr. Ismael Coll Navarro (PAS) 
Sra.  María Cruz García Sanchis (estudiant) 
 
En el màster universitari en Economia: 
Dra. Amparo Urbano (presidenta) 
Dra. Mariam Camarero 
Dr. Vicente Liern 
Dr. Juan Máñez 
Dr. Raul de Arriba 
Sr. Ignasi Duart (PAS) 
Sr. Oscar Vicente Chirivella (estudiant).” 

 
Punt 10. Aprovació, si escau, de contracte de llicència de drets d’ús i 
explotació de Programari.  
 
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 181/2013.  
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 programari amb número de registre UJI 603 i 
títol “Sonreir es divertido”, sol·licitat el 16 de juny de 
2013 al Registre de la Universitat Jaume I, del qual és 
titular la Universitat de València en un 28,3%, no és 
necessari per a la defensa o millor protecció de l’interès 
públic. 
 

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

 
Punt 11. Torn obert de paraules.  
 
Guillem Chismol llegeix un manifest de l’alumnat d’una classe d’Educació 
Social de suport a una estudiant que va en cadira de rodes o no arriba als 
botons de l’ascensor, que s’adjunta com annex XV. Sap que s’ha fet un 
pressupost d’obra i espera que el problema se solucione, encara que hi ha 
un problema de liquidesa. En la Unitat de Discapacitats li oferiren un palet 
per a solventar el problema.  
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D’altra banda indica que el Vicerectorat de Participació i Projecció 
Territorial ha editat un panflet en castellà i demana que es redacte en 
valencià i en anglès per als alumnes Erasmus. 
 
També proposa a la vicerectora d’Estudis i Política Lingüística que el pla 
d’increment de la docència en valencià es faça extensiu a la Nau Gran. 
 
Pel que fa a les beques de col·laboració, recorda que en el proppassat 
Consell de Govern del 25 de juliol s’arribà a un consens per a convocar, per 
a tractar aquest tema, a la comissió de beques pròpies de la universitat, 
però s’ha posposat. Pregunta quina és la situació. 
 
Laura Peris indica que hi ha problemes amb els actes de graduació i 
proposa que se faça una normativa general per a les graduacions. 
Respecte de les beques de col·laboració i sobre les beques DRAC, estan a 
l’espera de notícies. Pel que fa als graus en general, la crítica va adreçada 
als plans d’estudi i pregunta si es reformaran. Finalment, respecte dels 
màsters, s’han eliminat molts per falta d’alumnat. Demana una revisió i que 
es pregunte als alumnes que són els que pateixen les decisions.  
 
Albert Gradolí manifesta una queixa i un malestar pel tema de l’agenda. 
Proposa que que es cobre una taxa simbòlica. 
 
El president de la Junta de PDI indica que l’acte d’obertura de curs va 
acabar sense incidents visibles dins del Paranimf, però fora les forces de 
seguretat provocaren situacions incomòdes i hi havia malestar. Si no hi 
hagueren més incidents va ser per les persones. Demana una reflexió. 
Finalment, recorda que el dia 24 d’octubre hi ha vaga d’educació. 
 
El degà de la Facultat de Ciències Socials planteja una reflexió sobre el 
calendari acadèmic i l’inici de curs. El fet de començar el curs en setembre 
ha produït fortes tensions derivades del procès normal de matrícula, ja que 
no hi ha hagut ni tan sols un dia no lectiu per a resoldre les incidències i 
això ha estat una experiència negativa per als centres, que necessiten una 
setmana per a atendre les demandes, un període des de l’acabament de la 
matrícula fins a l’inici del curs. Suggereix la possibilitat d’ajornar, almenys, 
una setmana l’inici de curs.  
 
La vicerectora d’Estudis i Política Lingüística indica que impulsarà la 
docència en valencià per a la Nau Gran.  
 
Pel que fa a les beques, indica que, efectivament, el Consell de Govern va 
adquirir el compromís de convocar la comissió de beques i estudiar el 
tema, però estava esperant a anar a la reunió convocada per RUNAE, en la 
qual s’anava a parlar d’aquestes beques. A aquesta reunió va assistir el 
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secretari d’estat d’educació, formació professional i universitats i va dir 
que no pensaven canviar els criteris acadèmics per a obtindre beca de 
col·laboració i que no s’augmentarà el nombre de beques. Per tant, el 
compromís és convocar ja la comissió de beques, possiblement per al dia 
10 d’octubre, donar tota la informació, i prendre decissions.  
 
Pel que fa als graus, enguany acaba el procès d’implantació en totes les 
titulacions i encara no es pot fer una valoració realista i quantitativa. 
Estem dotant-nos de molts indicadors i, quan acabe el procès i amb tota la 
informació, es farà un estudi seriós. Som els primers interessats en fer-ho. 
 
Finalment, sobre el calendari acadèmic indica que, si és un sentiment 
generalitzat, per suposat que es revisarà. Cal tenir en compte que 
treballem en la linia de la resta d’universitats, avançant el començament 
del curs ara que no hi ha PAU ni examens de setembre. D’altra banda, hem 
de ser conscients que un retard en l’inici del curs supossa tindre menys 
setmanes lectives o allargar el quatrimestre després de Nadal. 
 
La vicerectora de Postgrau pregunta Laura Peris si es refereix al màster 
d’Humanitats i afegeix que si s’han extingit títols és perquè s’han 
transformat. Opina que l’oferta en Humanitats no es descuida i és 
suficient. 
 
El delegat del rector per a estudiants contesta sobre les referències a 
l’agenda, que l’any que ve estarà disponible a un preu reduït. Al voltant de 
les graduacions, indica que són responsabilitat dels centres i de les ADR, 
que són els que han d’estar d’acord amb els criteris. Finalment, respecte al 
cas de l’estudianta discapacitada juntament amb la seua germana, tenen 
una enfermetat degenerativa i la Universitat les ha becat. La Universitat 
està molt compromesa en el tema de la discapacitat i està en contacte 
directe i permanent amb aquestes persones. La solució donada no és la 
que s’ha dit ací. Opina que cal tenir molta cura amb les paraules que es 
diuen. 
 
El degà de la Facultat de Filosofia i Ciències de l’Educació opina que quan 
falta informació es trauen conseqüències precipitades. No té el document 
que s’ha llegit i explica com passaren els fets. Explica que dimarts anaren 
al seu despatx a formular la queixa perquè els botons són verticals en lloc 
d’horitzontals i no podien pujar a l’ascensor ni acudir al seminari que 
tenien. Es va posar en contacte amb el Cap de la Unitat de Discapacitat, 
que va dir que l’havia arrivada la protesta, que la Universitat volia que 
estigueren el més còmode possible, que s’havia fet un pressupost però 
que hi ha molts ascensors i l’obra de cadascu ascendeix a 6.000 euros. 
Dimecres següent ho van comunicar a l’estudianta. Van tenir una reunió de 
tres hores. Per tant, tots estan informats, però cal tenir en compte que els 
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diners arriben on poden arribar. Pel que fa al palet, els ascensors 
compleixen la normativa legal per a discapacitats, se’ls va oferir una 
solució temporal. 
 
El delegat del rector per als estudiants afegeix que el seguiment d’aquest 
cas és exhaustiu i no se’ls ha negat res. Opina que el tema no ha arribat 
pel camí adequat i ha estallat. 
 
Guillem Chismol indica que la qüestió és pensar d’on traure els diners. Ell 
ha donat veu a la classe que, potser, no siga coneixedora de tota la 
realitat, però una vegada plantejat el problema, cal solucionar-lo. 
 
La degana de la Facultat de Dret demana que s’estudie la possibilitat de 
solucionar el problema que té la Facultat, ja que al garatge no hi ha 
escales, sols ascensors i quan no funcionen, les persones han d’anar per la 
rampa i es produeixen accidents. 
 
El rector indica que la nostra Universitat és molt coneguda pel seu treball i 
la Unitat de Discapacitat té un treball reconegut. Som la Universitat amb 
més discapacitats presencials i això costa diners. Es farà l’esforç necessari 
dins de les nostres possibilitats per evitar els problemes d’accessibilitat i 
això ho fa extensiu per a la docència en valencià. 
 
Contesta la intervenció del president de la Junta de PDI que, de vegades, 
la comunicació amb la Delegació de Govern no és la desitjada, però és clar 
que li preocupa el legítim dret d’expressió de les persones i en les seues 
converses va expressar el seu malestar al voltant d’aquest assumpte.  
 
I com que no hi ha més assumptes que tractar, es clou la sessió a les 
13,30 hores, de la qual cosa com a secretària general, estenc aquesta 
acta.  
 
Vist i plau 
El rector 
 
 
 
 
Esteban Morcillo Sánchez. 
 
 


