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CONSELL DE GOVERN 
 
A la ciutat de València, el dia 29 d’Octubre de 2013, a les 9’30 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 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 
 
Secretari general suplent: Luis 
Enrique Nores Torres 
 
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 
 
Vicedegana Fac. Dret: Lourdes 
Ferrando Villalba 
 
Degà Fac.  Economia: Vicent Soler 
i Marco 
 
Degà Fac. Ciències Socials: Ernest 
Cano Cano 
 
Degana Fac. Farmàcia:Teresa 
Barber Sanchis 
 



 
 
Universitat de València. CONSELL DE GOVERN 29 D`0CTUBRE DE 2013 
 

-2- 

Director ETS Enginyeria: Vicente 
Cerverón Lleó 
 
Representant departaments: 
Santiago Renard Álvarez 
 
Representant departaments: 
Jesús Olavarria Iglesia 
 
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. C. Socials: Elena García 
Testal 
 
PDI Fac. Farmàcia: Luis Torres 
Asensi 
 
PDI Fac. Economia: Vicenta 
Dolores Forés Conchell 
 
PDI Fac. Dret: Jesús Estruch 
Estruch 
 
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: 
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 
 
Vicedegana Fac. Ciències 
Matemàtiques: Mª Pilar Rueda 
Segado 
 
Degà Fac. Ciències Biològiques: 
Javier Lluch Tarazona 
 
Absències justificades: 
Secretària General: Maria José 
Añón Roig 
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Vicerector d’Investigació i Política 
Científica: Pedro M. Carrasco Sorlí 
 
Degana Fac. Química: Pilar 
Campins Falcó 
 
PDI Fac. Filosofia i C. Educació: 
María Jesús Martínez Usarralde 
 
PDI Fac. Química: Maria Teresa 
Picher Uribes 

 
PDI ETSE: Javier Martínez Plume 
 
PDI Fac. Ciències Socials: 
Magdalena López Precioso 
 
Representant Consell Social: 
Lourdes Soriano Cabanes 
 
Degà Fac. Magisteri: Manuel 
Monfort Pañego 

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

 
 
El  rector anuncia que en absència de la secretària general, el vicesecretari 
de la Universitat de València, Luis Enrique Nores Torres, actuarà com a 
secretari suplent en aquesta sessió.  
 
Punt 1. Aprovació, si escau, de l’acta del Consell de Govoern de 16 
d’octubre 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. No hi ha sol·licituds.  
 
Per assentiment dels membres del Consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 184/2013. “Aprovar l’acta del Consell de Govern 
de 16 d’octubre de 2013.” 

 
Punt 2. Informe del rector. 
 
El rector manifesta el condol dels membres del Consell pel traspàs del 
professor associat del Departament de Farmàcia i Tecnologia 
Farmacèutica, Sr. Juan Ezquer Borrás.  
 
En l’apartat de les felicitacions, transmet les següents a: 
 
. Els equips esportius de la Universitat de València, pels bons resultats 
obtinguts en els Campionats Autonòmics d’Esport Universitari (181 
medalles), en els Campionats universitaris d’Espanya (25 medalles) i en els 
campionats internacionals. 
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. El catedràtic del Departament de Fisiologia, Dr. José Viña Ribes, per haver 
sigut guardonat amb el Premi a la Investigació 2013, per la Fundació 
Fundolor. 
 
. El catedràtic emèrit, Dr. Antonio Mestre Sanchis, pel nomenament rebut 
el passat 25 d’octubre com a fill predilecte d’Oliva. 
 
. La Universitat d’Estiu a Gandia, per haver sigut guardonada amb el Premi 
Ràdio Gandia Ser. 
 
A continuació, indica que s’han signat els convenis següents: 
 
. El 21 d’octubre, el conveni marc de col·laboració amb la Federació de 
Societats Musicals de la Comunitat Valenciana. 
. El 25 d’octubre, el conveni amb la Fundació Vodafone España, per a 
l’atenció a la Infoaccessibilitat. 
 
Finalment, el rector informa d’un conjunt d’assumptes diversos: 
 
El 25 de juliol el Consell de Govern va adoptar l’ACGUV 155/2013,  sobre 
la cessió de la titularitat del Centre Universitari de Diagnòstic i Atenció 
Primerenca de la Universitat de València (CUDAP) a la Fundació General de 
la UVEG, perquè puga rebre directament les subvencions per al seu 
manteniment i justifique degudament les despeses a les entitats 
subvencionadores. La Conselleria de Benestar Social ha sol·licitat a la 
Universitat que ajorne l’inici d’aquesta cessió, que sortirà efectes d’ençà 
gener de 2014. Per tant, es modifica el moment de l’execució de l’acord 
adoptat al juliol. 
 
El 16 d’octubre es va produir la filmació en relació amb el Documental 
sobre la cooperació al desenvolupament de la Universitat de València, el 
Patronat Sud-Nord i la Família Castillo.  
 
També en la mateixa data, al Claustre Obert, Margarita Sala (professora 
vinculada/ad honorem/ del CSIC) i del Centro de Biologia Molecular Severo 
Ochoa de la UAM va a participar en la celebració del cinquanta aniversari 
de la SEBBM. 
 
El 23 d’octubre va tenir lloc la recepció de l’equip València-Biocampus a 
l’edifici del Rectorat, que en els pròxims dies anirà a Boston, i també el 
concert d’Obertura del Curs Acadèmic, amb l’actuació de l’Orfeó 
Universitari.  
 
El 24 d’octubre va tindre lloc l’ingrés com a acadèmic numerari en la 
RAMCV d’ Eduardo Solsona Narbón. 
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El 25 d’octubre es van inaugurar les Jornades de la Facultat de Dret Crisi 
Econòmica i Solucions de Dret, amb l’assistència del president del Tribunal 
Suprem i del Consell General del Poder Judicial, Gonzalo Moliner i també de 
la presidenta del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, 
Pilar de la Oliva.  
 
Així mateix, indica que aquell dia els rectors de les universitats públiques 
espanyoles van fer públic un comunicat en què demanaven al govern “una 
aposta ferma i estratègica d’augment de la inversió en R+D+I”. Els rectors 
van reiterar que “la investigació és una forma d’eixir d’aquesta situació de 
crisi”, com s’ha demostrat en aquells països que han apostat per la ciència.  
 
A continuació, indica que el 28 d’octubre, a la vesprada, va tenir lloc l’acte 
homenatge dels vint anys de la constitució del sindicat d’estudiants 
Campus Jove, a la Sala de la Muralla del Col·legi Major Rector Peset.  
 
Finalment respecte de la vaga del 24 d’octubre, cedeix la paraula al gerent 
perquè n’informe. 
 
El gerent indica que, malauradament, ja tenim experiència en aquests tipus 
de situacions. Informa que es tancaren els aparcaments per prevenció, 
però les biblioteques i la resta de dependències de la Universitat 
estigueren obertes. No hi hagué cap incident remarcable, tret d’alguna 
classe de màster que es va suspendre per l’acció no violenta d’algun 
piquet.  
 
Pel que fa al seguiment de la vaga per Campus: 
 
- Al Campus de Burjassot-Paterna va ser del 90% en les Facultats de 
Biologia i Farmàcia, del 98% en les Facultats de Química i Ciències 
Matemàtiques i del 60 % en Enginyeria.  
 
- Al Campus de Blasco Ibàñez no es van fer classes, tret de les classes de 
pràctiques de Fisioterapia i de Medicina en els hospitals. En la Facultat de 
Psicologia va tenir un seguiment del 90%. 
 
- Al Campus dels Tarongers hi hagué quatre classes a la Facultat de Dret i 
a la Facultat d’Economia; cap a la Facultat de Ciències Socials i a la 
Magisteri.  
 
Pel que fa al personal, el seguiment va ser del 51% del PDI i del 59% del 
PAS. 
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El gerent torna a insistir en el fet de que no hi hagué cap incident, i que 
totes les dependències es mantingueren obertes, tret dels aparcaments 
que, al cap i a la fi, no són dependències estrictament. 
 
El rector afegeix que des del Vicerectorat d’Ordenació Acadèmica i 
Professorat es va a emetre una instrucció adreçada al PDI en què 
assenyalava que no es dugueren a terme activitats avaluables durant la 
vaga per tal d’evitar conflictes.   
 
Punt 3. Aprovació, si escau, de modificació del reglament de professorat 
honorari.  
 
La vicerectora de Professorat i Ordenació Acadèmica presenta l’assumpte i 
fa referència a la documentació que hi ha en el web de la Secretaria 
General. Afegeix que s’ha fet una revisió del llenguatge sexista i s’ha 
eliminat la referència a la Junta Consultiva per substituir-la per la de la 
Comissió de Professorat.  
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Per assentiment dels membres del Consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 185/2013. “Modificar el Reglament del 
professorat honorari de la Universitat de València, el text 
del qual s’adjunta com a annex.” Annex I. 

 
Punt 4. Aprovació de la sol·licitud de nomenament de professorat 
honorari.  
 
La vicerectora de Professorat i Ordenació Acadèmica presenta l’assumpte i 
fa referència a la documentació que hi ha en el web de la Secretaria 
General. Afegeix que la Comissió de Professorat ha informat favorablement 
i per unanimitat sobre la proposta feta pel Departament de Filologia 
Catalana per a nomenar professora honorària a Maria Conca i Martínez. 
Demana la seua aprovació. 
 
S’obre un torn d’intervencions. 
 
El degà de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació indica que 
Maria Conca és molt estimada a la Facultat i extraordinàriment modesta. 
Començà com a mestra a l’Escola Univ. de Magisteri i després a la Facultat 
de Filologia, Traducció i Comunicació. Continuarà dedicada a la investigació 
i demana el vot favorable.  
 
El rector també recorda el seu començament pels anys 70. 
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Se sotmet a votació secreta la proposta, que obté 35 vots a favor, cap en 
contra i 5 abstencions. Per tant es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 186/2013. “Nomenar professora honorària de la 
Universitat de València a la professora del departament 
de Filologia Catalana, Maria Conca Martínez.” 

 
Punt 5. Elecció membres de la Subcomissió de Doctorat.  
 
La vicerectora de Professorat i Ordenació Acadèmica presenta l’assumpte i 
fa referència a la documentació que hi ha en el web de la Secretaria 
General. La Comissió de Professorat ho ha informat favorablement per 
unanimitat dels seus membres, a proposta de la Comissió de Doctorat. 
Afegeix que les persones proposades han substituït altres membres i ja 
estan actuant en la Subcomissió. 
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds. 
 
La proposta se sotmet a votació secreta i obté 35 vots a favor, cap en 
contra i 5 abstencions. Per tant, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 187/2013. “Elegir els següents membres de la 
comunitat universitària: 
. Miguel Cerdá Nicolás (Fac. Medicina i Odontologia) 
. Valentín Villaverde Bonilla (Fac. Geografia i Història), 
per formar part de la Subcomissió de Doctorat de la 
Universitat de València.” 

 
Punt 6.  Informe sobre comissió de serveis de professorat.  
 
La vicerectora de Professorat i Ordenació Acadèmica presenta l’assumpte i 
fa referència a la documentació que hi ha en el web de la Secretaria 
General. Es tracta d’una pròrroga del professor Vicente Carratalà sobre la 
qual la Comissió de Professorat ha informada favorablement. 
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Per assentiment dels membres del Consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 188/2013. “Concedir pròrroga de comissió de 
serveis al professor Vicente Carratalà Deval, adscrit al 
departament d’Educació Física i Esportiva, per a prestar 
els seus serveis a la Conselleria d’Educació, Cultura i 
Esport, durant el curs 2013/2014.” 
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Punt 7. Aprovació, si escau, de Criteris d’elaboració d’oferta de curs 
acadèmic, 2014/2015. 
 
La vicerectora de Professorat i Ordenació Acadèmica 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 i la Comissió de Postgrau 
n’ha informat favorablement i prèviament, han estat consensuats pels 
Vicerectorats d’Estudis i Política Lingüística, de Postgrau i de Professorat i 
Ordenació Acadèmica, tenint en compte el marc legal i presupuestari 
vigent.  
 
A continuació justifica les modificacions proposades per al curs 
2014/2015: 
 
En primer lloc, s’ha suprimit la referència a l’esforç d’implantació dels 
graus i a la convivència de llicenciatures i graus; tan sols es mantè un 
paràgraf relatiu a l’esforç en general dins d’un context de dificultats 
econòmiques i financeres. 
 
En el punt 1.2 s’incorpora a l’apartat B) un paràgraf relatiu a la docència 
clínica en institucions sanitàries (reconeixement en POD de la docència 
clínica en institucions sanitàries dels associats assistencials). Això té dos 
aspectes positius: d’una banda, es tindran diferenciats els recursos que 
són necessaris per a atendre aquesta docència als diferents centres, tan 
important sobretot en Medicina; d’altra banda, els associats assistencials 
que avui no figuren en el POD, hi figuraran i tindran el seu reconeixement. 
 
En l’apartat c) d’aquest punt, relatiu als treballs de fin de grau i de màster, 
fins ara es reconeixien 0’5 crèdits per estudiant matriculat; ara 
s’incrementa fins al 0’8, que més o menys és un reconeixement de cinc 
hores en lloc de tres que tenia abans. Això implica una millora al voltant 
del 70%. La vicerectora indica que tot i que això probablement no siga 
suficient, en tot cas suposa un pas endavant de molta importància; 
remarca que s’ha arrivat fins on era possible, tenint en compte els limits 
pressupostaris i la impossibilitat de dur a terme noves contractacions; en 
definitiva, es tracta d’un pas endavant en el reconeixement i un pas 
realista, allunyat de decissions irreals que no podrien ser assumides. Quan 
siga possible anar més enllà, es farà, segons quina siga la priorització de 
recursos. 
 
En l’apartat e), relatiu a la direcció de tesis doctorals, no hi ha canvis. Ara 
bè, al voltant de les tasques de direcció, sempre que es tracte 
d’estudiants de la Universitat de València, s’aclareixen determinats 
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aspectes, com ara el periode de meritació (el periode de temps a tenir en 
compte per al càlcul).  
 
En el capítol II d’ensenyaments de grau, nomes s’han introduït referències 
als itineraris; no n’hi ha canvis sobre la grandària dels grups. En aquests 
moments estem acabant la seua implantació i el que ens hem de 
replantejar al llarg del curs, és si el model dóna bona qualitat de docència 
en les diferents titulacions o si cal dur a terme transformacions, 
reduccions o desdoblaments. Partint de l’escenari i dels crèdits reals de 
cada modalitat, hem de veure, dins del marc legal pressupostari, els canvis 
que es necessiten i cap a on volem anar.  
 
En els capítols III i IV no hi ha modificacions.  
 
En l’apartat 5.3, tot atenent el nostre compromís amb el pla d’increment 
de docència en valencià i, a proposta del Servei de Política Lingüística, 
s’incrementa en tres punts percentuals la docència en valencià, que 
passarà a un 31% del total de titulacions. S’incorpora un apartat 4, perquè 
la docència siga equilibrada entre la teoria i pràctica de cada titulació. Els 
departaments han de ser conscients d’això, però als departaments amb 
menys recursos i segon la capacitació del seu professorat, es dóna certa 
flexibilitat (apartat 5.5). 
 
En el apartat 6.1.c) del punt IV, relatiu als Criteris generals d’oferta de 
màsters, s’afegeix la possibilitat que el Consell de Govern puga proposar 
l’extinció dels títols quan no es complisquen els requisits relatius al nombre 
d’estudiants. 
 
A més, pel que fa a les llengües, s’hi afegeix un punt 3, amb el contingut 
següent: “s’ha de tendir que almenys un 10% de la docència que no 
s’imparteix en llengua estrangera s’oferisca en valencià….”. Aquest punt  
persegueix augmentar la docència en valencià als masters; doncs bé, en 
aquest punt, ja la Comissió de Professorat ha assenyalat les diferències 
entre la docència en master i en grau (p.ex., molts estudiants que vénen a 
la UV per un any; etc.). 
 
Finalment agraeix a centres, deganats, CAT i al professorat en general, el 
seu esforç per complir els criteris d’OCA en aquesta situació d’implantació 
de graus i, a més, sense increment de recursos.  
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
El degà de la Facultat de Filosofia i Ciències de l’Educació indica que tot i 
reconeixent el que ha dit la vicerectora d’Ordenació Acadèmica i 
Professorat, vol deixar constància, en nom dels companys de l’àrea de 
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Ciències de l’Educació, que la pujada a 0’8 crèdits en la dirección de TFG i 
TFM és insuficient; segons la seua opinió, caldria arrivar fins a l’1. 
 
El degà de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació proposa que al 
punt 2.1, relatiu al nombre de alumnes en els ensenyaments de grau, 
s’afegisca “(…50 alumnes), tret que el nombre d’alumnes siga inferior”. 
 
El director del departament de Dret Mercantil, Jesús Olavarria, després de 
felicitar el treball de la vicerectora i deixar constància de les dificultats de 
les seues tasques, anuncia el seu vot en contra, per qüestió de principis, ja 
que entèn que el fet de computar crèdits per hores presencials és 
perjudicial per a les tasques del professorat i per a la qualitat de la 
docència; a més a més, això fa que a l’hora d’elaborar el POD de màster es 
busquen vies indirectes, la qual cosa és perillosa perquè genera una ficció 
que suposa un desincentiu per al professorat.  
 
Pel que fa als treballs de fi de màster, entèn que es tracta d’una qüestió 
pressupostària, però opina que cal diferenciar entre treballs de fi de grau i 
treballs de fi de màster, sobretot quan tenen caràcter investigador, ja que 
són treballs molt diferents amb exigències diverses.  
 
Finalment, pel que fa al punt 6.1.c), relatiu a la possibilitat del Consell de 
Govern de proposar l’extinció de titols, entèn que si no es compleixen els 
criteris d’OCA, com a regla, no es puga impartir el màster i que, 
excepcionalment, es valore estratègicament si es manté o no. 
 
Laura Peris, representant dels alumnes, indica que tot i que agraeix 
l’increment de la docència en valencià, s’hauria d’augmentar encara més el 
percentatge; d’altra banda, considera baix el percentatge en els estudis de 
màster, sense que al seu judici l’argument de la procedència de l’alumnat 
siga una justificació adequada, i insta a la reflexió; finalment, destaca que 
no hi ha cap referència a la Nau Gran. 
 
El Director del Departament de Teoria dels llenguatges i Ciències de la 
Comunicació, Santiago Renard, dóna suport a la proposta encara que hi ha 
aspectes susceptibles de millora. El còmput cal entendre’l com un camí 
cap a la progressia i entèn que és un pas endavant important. D’altra 
banda, manifesta els seus dubtes respecte al fet que les diferències entre 
la direcció dels TFG i TFM justifiquen una diferència de tractament pel que 
fa al reconeixement en crèdits. És cert que els treballs de fi de màster amb 
càrrega investigadora tenen una dificultat especial, però de vegades, en 
l’alumnat de fi de grau es detecta una mancança de metodologia, que no 
tenen els alumnes de màster.  
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Pel que fa als grups teoricopràctics de 50 alumnes, pregunta si les 
titulacions amb viabilitat de 80 alumnes podrien sol·licitar la subdivisió. 
 
A continuació, presenta una objecció que afecta a la limitació de 60 horas 
en la docència del professorat en estudis de màster. Opina que és una 
qüestió de distribució interna de departaments i àrees i no troba 
justificació. 
 
El degà de la Facultat de Ciències Socials comparteix la majoria de les 
intervencions. Entèn alguns arguments que s’han dit i planteja una reflexió 
sobre la possibilitat d’incrementar el nombre d’hores per crèdits, ja que no 
entén la diferència que hi ha entre la docència en grau i en postgrau; tot 
això hauria d’estudiar-se “en euros”. 
 
Pel que fa al reconeixement de la dedicació en els treballs de fi de grau i de 
fi de màster, opina que el treball de fi de màster amb orientació 
investigadora hauria de tindre una càrrega superior o no segons els casos; 
en cada màster s’hauria d’analitzar quina és la càrrega.  
 
Finalment, torna sobre la qüestió del text referint-se a les consequències 
de no complir els criteris d’OCA en els màsters, i defensa la fórmula del 
“poder proposar”, ja que és molt més flexible i allunyada d’automatismes.  
 
La professora Dulce Contreras dóna suport a la intervenció de la 
vicerectora. D’una banda, pel que fa al nombre d’estudiants per grup 
d’algunes titulacions, planteja que caldria recordar que amb 80 estudiants 
per grup no es pot aplicar el Pla de Bolonya i s’hauria d’estudiar el canvi de 
nombre; d’altra banda, quant a les assignatures sense docència, assenyala 
que no és el mateix tenir 10 estudiants que 97, ja que la càrrega de treball 
del professorat és molt més gran en el segon cas, i planteja qué s’hi pot 
fer. 
 
Laura Peris, representant dels alumnes, opina que s’hauria de vigilar el fet 
que en algunes assignatures els grups de teoria itinerari en valencià 
s’imparteixen en castellà i les pràctiques de vegades en castellà i de 
vegades en valencià. 
 
El director de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria indica, pel que fa a la 
docència de màster, que quan es va fer el disseny de màsters es va 
proposar una menor presencialitat pensant que es farien treballs. Demana 
que es tinga en compte que el reconeixement docent de sis hores per 
crèdit en un màster no respon a la realitat de l’esforç que suposa per al 
professorat. També demana que es tinga en compte la participació en els 
tribunals dels treballs de fi de grau i de màster, ja que no està prevista la 
seua repercusió d’eixa participació en el POD. 
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El director del Departament d’Informàtica, Manuel Claver, indica que està 
d’acord amb l’increment del reconeixement de la direcció del TFG i TFM, 
però destaca la necessitat de dur a terme també un reconeixement de la 
participació en tribunals, ja que requereixen moltes hores. Pel que fa al 
reconeixement de les tasques docents, no es diu el que és pla de Bolonya i 
el que és treball docent. El professorat fa tasques que no es reconeixen i 
s’haurien de valorar amb vista al futur. 
 
La vicerectora de Professorat i Ordenació Acadèmica dóna les gràcies als 
intervinents. Tothom està d’acord que necessitem més, però cal prioritzar 
perquè per a tot no arribem. S’ha parlat de més reconeixement per a 
docència de màsters, per a treballs de fi de màster, tribunals, 
desdoblament per a grups de 80 estudiants, desdoblament per a  grups de 
pràctiques, etc.. És clar que l’augment a 0’8 hores és una gota en l’allau 
de necessitats. Necessitats que cal posar damunt la taula, però que caldrà 
estudiar, tot atenent la diversitat de titulacions que tenim. Tot açò, ens 
porta a obrir un període de reflexió, quan s’acabe l’OCA. Aleshores, serà el 
moment de veure com es prioritza, ja que els interessos poden ser 
diferents. Tots estem en la mateixa Universitat i tots volem un millor 
reconeixement per al professorat i una millor docència per als estudiants. 
És bo conéixer les necessitats per estudiar-les i veure els pasos que cal 
donar-hi. 
 
Respecte de la intervenció de Dulce Contreras, indica que el model de grup 
es basa en la viabilitat del moment. Els criteris d’OCA són els que es poden 
aplicar en el moment actual i cal una reflexió per prioritzar i poder 
aconseguir els objectius que ens marquem. Pel que fa a les assignatures 
sense docència, en el POD del professorat s’ha de reconeixer al 
responsable de tutoritzar-les un 25% de les hores que corresponguen a 
l’assignatura; en tot cas, es reconeix quan rebasen el nombre de 80 
alumnes, així doncs, sí que existeix un cert reconeixement. 
 
Pel que fa a la intervenció del degà de la Facultat de Ciències Socials i de 
com estan aplicant-se actualment els criteris d’OCA, indica que no escau 
l’extinció automàtica ja que cal estudiar sempre les causes i altres 
solucions. 
 
En relació amb les paraules de Laura Peris, insisteix en les dificultats que hi 
ha en alguns centres per a asumir la docència en valencià i en l’esforç que 
es du a terme.  
 
Pel que fa a la intervenció del degà de la Facultat de Filologia, Traducció i 
Comunicació, en la proposta ja s’entèn el seu matiç i és partidària de no 
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modificar-la, perquè ens podriem trobar amb titulacions que volgueren 
introduir itineraris més petits.  
 
Finalment, anuncia que treballa en un document sobre reconeixement 
integral de tasques del professorat de la Universitat de València, on es 
veurà reflectit tot el professorat, i que es farà una reunió informativa per 
poder arribar a eixe reconeixement integral, atesa la dedicació a temps 
complet.  
 
Se sotmet a votació la proposta. La votació es fa a mà alçada i per 38 
vots a favor, 3 en contra (entre aquests, el del prof. Olavarría que indica la 
seua voluntat de deixar constáncia del seu vot en contra) i cap abstenció, 
es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 189/2013. “Aprovar els Criteris d’elaboració de 
l’oferta del curs acadèmic 2014/2015, que s’adjunten com 
a annex.” Annex II. 

 
Punt 8.  Aprovació, si escau, de propostes de modificacions de plans 
d’estudi de grau. 
 
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. 
En total, s’hi han presentat vint peticions de modificació, de les quals 
moltes són de caràcter no substancial i per això centra la seua intervenció 
en las que presenten una complexitat superior. 
 
Després d’una informació detallada sobre les modificacions proposades, 
sol.licita informe favorable per a tots els casos que compten amb l’informe 
favorable de la Comissió d’Estudis (18); amb informe desfavorable, per a la 
modificació proposada per Fisioteràpia; i ajornament per a la proposta 
relativa al grau en ADE, ja que es tracta d’una modificación substancial del 
pla d’estudis i no té la preceptiva aprovació de la Junta de Facultat. 
 
Sobre la modificació d’augmentar l’oferta en el grau de Fisioteràpia a 192 
places s’informa desfavorablement per motius de viabilitat, ja que es 
necessiten 1277 hores de recursos, en una àrea de coneixement on ja 
existeix un dèficit que arriba fins les 2160 hores d’incidències. Certament, 
la facultat tè un curs d’adaptació al grau amb una demanda cada vegada 
inferior; i, segurament, s’alliberaran recursos en els anys vinents (620 
hores), tot i que són encara insuficients.  
 
D’altra banda, la modificació de la denominació d’una assignatura 
obligatòria de 3r curs del grau d’ADE (“Economia Espanyola i del Pais 
Valencià”, per “Economia Mundial”) suposa un canvi de més embergadura 
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del que pot semblar, perqué es tracta d’una assignatura obligatòria; 
aleshores, cal simultanejar les dues assignatures en el pla d’estudis perquè 
aparega en l’expedient dels estudiants que han superat la que s’elimina. 
D’altra banda, als estudiants que l’hagen cursat, però l’hagen suspès, cal 
oferir-lis les convocatòries que estipula la normativa estatal per tal de 
superar-la o donar-lis la possibilitat d’adaptar-se a la nova assignatura. Així 
doncs, cal establir clarament un procediment i un calendari de supressió 
d’una assignatura i d’implantació de l’altra, i és el mateix òrgan que va 
aprovar el pla d’estudis, la Junta de Centre, qui ha d’aprovar la 
modificació. La Comissió d’Estudis de Grau no s’hi ha pronunciat, ja que 
falta documentació (l’acord de la Junta de centre, prèviament a l’informe 
de la CAT). Quan arribe la documentació, si es favorable a la modificació, 
es pronunciarà la Comissió i el Consell de Govern.  
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
El degà de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació planteja una 
reflexió sobre la proposta de modificació del grau de Fisioteràpia. Més 
estudiants suposen més ingressos. Si es justifiquen els recursos necessaris 
per als cursos d’adaptació perquè és política universitària, no entèn perquè 
no es pot respondre també a la demanda dels estudis de fisioteràpia i 
avançar en contra de la proliferació dels estudis privats. 
 
La degana de la Facultat de Fisioteràpia justifica la seua petició. En 
l’anterior període lectiu ja es va plantejar i la CAT ho va aprovar, però se’ls 
va dir que, per motius de viabilitat, calia esperar que s’enllestira la 
implantació de graus. Ara es demana el mateix. Si la justificació per a la 
denegació és solament la viabilitat, l’àrea de Fisioteràpia és deficitària des 
de sempre i l’any que ve també ho serà. Demana que es tinga en compte 
que és una petició reiterativa. Un segon factor que justifica la petició es 
donar compliment a la necessitat d’implementar el compromís amb la 
docència en valencià. En tercer lloc, fa referència que al llarg dels propers 
anys es produirà la desaparició dels grups d’adaptació i per tant 
s’alliberaran recursos. Finalment, anuncia que l’any que ve tornaran a fer la 
proposta.  
 
La vicerectora d’Estudis i Política Lingüística torna a prendre la paraula i 
indica que acadèmicament la proposta és correcta i està ben argumentada, 
per la qual cosa l’informe de la Comissió d’Estudis es refereix només a la 
viabilitat. D’altra banda, en resposta al degà de la Facutat de Filologia, 
Traducció i Comunicació, indica que les necessitats de recursos docents 
per aquesta modificació són molt grans i que la recaptació per les taxes no 
cobriria les necessitats econòmiques que es generarien, a banda d’altres 
limitacions que tenim en aquests moments en contractació de professorat.  
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Se sotmet a votació la proposta la votació es fa a mà alçada i per 
unanimitat (35 vots a favor) es pren l’acord següent: 

 
ACGUV 190/2013.  
“1. Aprovar les modificacions dels plans d’estudi de grau, 
informats favorablement per la Comissió Assessora 
d’Estudis de Grau, que es relacionen a la documentació 
que s’adjunta com a annex. 
 
2. Informar desfavorablement la proposta de modificació 
del pla d’estudis de grau de Fisioteràpia, pels motius que 
s’indiquen en l’informe de viabilitat que s’adjunta com a 
annex. 
 
3. Replantejar de nou la proposta de modificació del pla 
d’estudis de grau d’ADE.” Annex III. 

 
El rector pren la paraula per a recordar que l’antiga Escola Universitària de 
Fisioteràpia va ser la primera i va ser distingida per ordre ministerial. Indica 
que la defensa realitzada per la degana no podria ser millor; reconeix que 
les titulacions de l’àrea de Salut tenen moltíssima demanda i que el govern 
autonòmic no fa cap prorització, un fet que les universitats privades 
aprofiten per ofertar les seues titulacions, i bona mostra és que nosaltres 
no hem pogut implantar el grau de Veterinària per falta de recursos. En tot 
cas, demana a la degana de Fisioteràpia que no entenga l’acord pres com 
un rebuig del Consell de Govern, sinó com un missatge de considerar la 
proposta en el futur, quan es produesca una lliberació de recursos o canvis 
en les restriccions pressupostàries i de contractacions de professorat que 
actualment ens venen imposades. 
 
Punt 9. Aprovació, si escau, de cursos d’extensió universitària, 
2013/2014. 
 
La vicerectora d’Estudis i Política Lingüística presenta l’assumpte i fa 
referència a la documentació que hi ha en el web de la Secretaria General. 
Afegeix que tota l’oferta implica reconeixement de crèdits de lliure elecció 
i la Comissió d’Extensió Universitària n’ha informat favorablement. 
 
A continuació, fa un breu recorregut sobre l’evolució d’aquests cursos, des 
de l’any 2008/2009, quan l’oferta era de 421 cursos i 13500 estudiants, 
fins al curs 2012/2013 en el qual s’han impartit només 94 cursos 
d’extensió universitària que han cursat uns 3800 estudiants. Enguany 
queden poc mes de 6000 estudiants de les anteriors titulacions, i per tant, 
la proposta ha de ser racional, adreçada a satisfer la necessitat dels 
estudiants que encara necessiten de la lliure opció, i estudiants del 
programa universitari per a majors de la Universitat, i, sobretot, a la 
societat en general.  
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L’oferta per al curs 2013/2014 és de 104 noves propostes. Al llarg del 
curs 2013/2014 caldrà analitzar com ha funcionat aquesta oferta i 
comprovar si els cursos mantenen el seu interés al marge de la lliure opció, 
i buscar cursos que siguen interessants pel seu contingut. 
 
A més, afegeix que una de les condicions d’aquests cursos és que han de 
ser autofinançables amb la taxa que paga l’estudiant, i per tant, han de 
tenir un número mínim d’estudiants. En aquest sentit, en els cursos que 
reben financiació externa (cursos proposats per càtedres institucionals, 
cursos del programa Jean Monet,….), el professorat rep compensació 
externa i no té una retribució addicional per impartir el curs, la qual cosa 
permet que l’estudiant només pague la taxa d’emissió del certificat i que el 
número d’estudiants mínim per a la seua impartició no es prenga en 
consideració.  
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Per assentiment dels membres del Consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 191/2013. “Aprovar la realització dels cursos 
d’extensió universitària corresponents al curs 2013/2014, i 
el seu reconeixement com a crèdits de lliure elecció, que 
s’adjunten com a annex.” Annex IV. 

 
Punt 10. 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 Secretària General.  
 
A continuació planteja una reflexió: Les activitats puntuals es regulen per 
normativa de 2004, pensada amb l’únic objectiu de que diferents 
activitats (congressos, seminaris, jornades,…) tinguen reconeixement com 
a crèdits de lliure elecció. Es fan dues convocatòries en el curs: novembre i 
març, si bé, excepcionalment, es poden aprovar activitats puntuals en 
cada Consell de Govern. L’excepció s’ha convertit en regla i, de vegades, 
les propostes d’última hora generen molts problems amb la verificació dels 
requisits formals, de la seua qualitat, i d’alguns aspectes econòmics. Com 
que les necessitas de reconeixement de crèdits de lliure elecció són ja molt 
reduïdes, demana al Consell de Govern que en la propera convocatòria 
d’activitats puntuals de novembre es puga especificar que en el curs 
2013/14 no es contemplen les causes d’excepcionalitat. Aquesta 
proposta ha estat aprovada per la Comissió d’Extensió Universitària.  
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
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Per assentiment dels membres del Consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 192/2013. “Aprovar la realització de les activitats 
puntuals d’extensió universitària que s’adjunten com a 
annex i el seu reconeixement com a crèdits de lliure 
elecció.” Annex V. 

  
Punt 11. Aprovació, si escau, de propostes de modificació de memòries de 
verificació d’estudis de màster. 
 
La vicerectora de Postgrau presenta l’assumpte i fa referència a la 
documentació que hi ha en el web de la Secretària General, on es 
proporciona una taula amb les modificacions proposades; hi ha sis 
propostes de modificació. 
 
Màster en Continguts i Formats Audiovisuals. La modificació consisteix en 
el canvi del nombre d’estudiants d’accés 
 
Màster en Gestió Cultural. Es modifica el nombre de places per universitat 
(20 per cada universitat); no escau l’informe de viabilitat. 
 
Màster en Enginyeria Electrònica. Aquest presenta canvis més variats: 
d’una banda, hi ha diferents canvis de crèdits entre assignatures del 
mateix mòdul, si bé globalment no s’altera. De l’altra, també canvia la 
denominació d’alguna assignatura. Així mateix, es proposa un canvi de la 
presencialitat, que incideix en la viabilitat, ja que  n’altera la càrrega; doncs 
bé, com que l’àrea d’enginyeria electrònia no té problemes de professorat, 
l’informe és positiu. 
 
Màster en Enginyeria de Telecomunicació. Es tracta de correcció d’errades 
ortogràfiques en la memòria de verificació i en la vinculació de les 
competències específiques a assignatures; no cal informe de viabilitat. 
 
Màster en Procura. Es modifica la data d’implantació, s’ajorna per al curs 
següent. 
 
Màster en Innovació i Desenvolupament de Projectes de Negoci. 
S’imparteis en La Florida. No estava en el format de la nova aplicació del 
ministeri. 
 
S’obre un torn d’intervenicions.  
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El Director del Departament de Teoría dels llenguatges, Santiago Renard, 
planteja dubtes sobre el màster en Continguts i Formats Audiovisualas que 
són aclarits satisfactòriament per la vicerectora de Postgrau. 
 
Per assentiment dels membres del Consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 193/2013. “Modificar les memòries de verificació 
dels següents estudis de màster universitari, d’acord amb 
les propostes de modificació relacionades al quadre que 
s’adjunta com a annex: 
 
. Màster universitari en Continguts i Formats 
Audiovisuals. 
. Màster universitari en Gestió Cultural. 
. Màster universitari en Enginyeria Electrònica. 
. Màster universitari en Enginyeria de Telecomunicació. 
. Màster universitari en Procura.  
. Màster universitàri en Innovació i Desenvolupament de 
Projectes de Negoci.” Annex VI. 

 
Punt 12. Aprovació, si escau, de noves memòries de verificació d’estudis 
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 les 
quatre propostes han estat en informació pública i s’han resolt totes les 
al·legacions.  
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
Jesús Olavarria pregunta si els informes de viabilitat es refereixen al curs 
2012/2013 i si es fa en el curs de la implantació.  
 
La vicerectora de Postgrau contesta que es fan respecte del que tenim 
implantat. 
 
Per assentiment dels membres del Consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 194/2013. “Aprovar les noves memòries de 
verificació dels següents estudis de màster universitari, 
que s’adjunten com a annex: 
 
. Màster universitari en Estudis Anglesos Avançats 
(Advanced English Studies), l’òrgan responsable del qual 
és el Departament de  Filologia Anglesa i Alemanya de la 
Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació. 
. Màster universitari en Finances Corporatives, l’òrgan 
responsable del qual és la Facultat d’Economia. 
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. Màster universitari en Nutrició Personalitzada i 
Comunitària, l’òrgan responsable del qual és el 
departament de Medicina Preventiva i Salut Pública, 
Ciències de l’Alimentació, Toxicologia i Medicina Legal, 
de la Facultat de Farmàcia. 
. Màster universitari en Història del Mediterrani 
Occidental (segles XV-XIX) per la Universitat d’Alacant, 
la Universitat de Barcelona, la Universitat Jaume I de 
Castelló i la Universitat de València, l’òrgan responsable 
del qual és el departament d’Història Moderna de la 
Facultat de Geografia i Història.” Annex VII. 

 
Punt 13. Aprovació, si escau, del Reglament sobre dipòsit, avaluació i 
defensa de la Tesi Doctoral.  
 
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 la 
modificació deriva de la reforma de 12 de juliol de 2013. Això obliga a 
modificar l’art. 5.3 del nostre reglament, relatiu a qualificacions i emissió 
del cum laude; a més, es fan algunes correccions ortogràfiques i d’estil. La 
Comissió d’Estatuts n’ha informat favorablement.  
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Per assentiment dels membres del Consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 195/2013. “Aprovar el Reglament sobre dipòsit, 
avaluació i defensa de la Tesi Doctoral, que s’adjunta com 
a annex.” Annex VIII. 

 
Punt 14. Aprovació, si escau, del Reglament de Mobilitat de la Universitat 
de València.  
 
La vicerectora de Relacions Internacionals i Cooperació presenta 
l’assumpte i fa referència a la documentació que hi ha en el web de la 
Secretaria General. 
 
Pel que fa als motius que han determinat la reforma d’aquest reglament, 
en primer lloc, indica que la normativa era del 2002 i la legislació 
universitària ha canviat molt. D’altra banda, ara hi ha una gran diversitat 
de programes i també hi ha hagut un canvi quantitatiu en la mobilitat. A 
més a més, hi ha un altre motiu: aconseguir que la presa de decisió siga 
més d’òrgans col·legiats i menys d’òrgans individuals. Aixó ja es va donar 
amb l’aprovació de la Comissió de Relacions Internacionals. 
 
Pel que fa a l’oportunitat, ara és el moment, ja que queden poques 
llicenciaturas i quatre programes de doble titulació. La convocatòria 
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Erasmus espera aquest reglament i és molt important per al canvi en les 
polítiques d’internacionalització de les universitats i per comptar amb 
l’oportunitat de tenir una bona infraestructura.  
 
Pel que fa a l’elaboració, s’ha treballat amb una ponència des del 2012/13 
amb representació majoritària d’estudiants que s’han estat reunint una 
vegada al mes. S’ha aprofitat el reglament anterior i s’han estudiant 
reglamentacions d’altres universitats grans. A més, s’hi han afegit les 
bones pràctiques dels centres. Al setembre es va fer un esborrany que 
s’ha debatut a la Comissió de Relacions Internacionals. S’hi van afegir 
algunes esmenes molt positives i es va informar favorablement per 
unanimitat. També els Serveis Jurídics i la Comissió d’Estatuts han emès 
informe positiu. 
 
Finalment, explica les grans linies del reglament i destaca que es manté la 
figura del coordinador i es posa en relleu el paper de la comissió de centre.  
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds. 
 
Per assentiemnt dels membres del Consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 196/2013. “Aprovar el Reglament de Mobilitat de 
la Universitat de València, que s’adjunta com a annex.” 
Annex VIII. 

 
Punt 15. Autorització, si escau, per a la signatura de convenis de 
col·laboració. 
 
La vicerectora de Relacions Internacionals i Cooperació, el vicerector de 
Participació i Projecció Territorial, la vicerectora de Postgrau i la 
vicerectora d’Estudis i Política Lingüística presenten les seues propostes 
de convenis corresponents a la seua àrea de treball i fan referència a la 
documentació que hi ha en el web de la Secretaria General.  
 
La vicerectora de Postgrau assenyala uns canvis en els convenis amb el 
Col·legi de Psicòlegs i amb la Universitat Jaume I de Castelló, que són 
acceptats.  
 
S’obre un torn d’intervenció. No hi ha sol·licituds.  
 
Per assentiment dels membres del Consell, es prenen els acords següents: 
 

ACGUV 197/2013. “Autoritzar la signatura del conveni 
marc de cooperació entre la Universidad de Lima (Perú) i 
la Universitat de València. Estudi General, el text del qual 
s’adjunta com a annex.” Annex IX. 
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ACGUV 198/2013. “Autoritzar la signatura del conveni de 
col·laboració entre Sholokhov Moscow State University 
for tje Humanities (Rúsia) i la Universitat de València. 
Estudi General, el text del qual s’adjunta com a annex.” 
Annex X. 

 
ACGUV 199/2013. “Autoritzar la signatura del conveni de 
col·laboració entre la Universidad Central de Chile  i la 
Universitat de València. Estudi General, el text del qual 
s’adjunta com a annex.”Annex XI. 
 
ACGUV 200/2013. “Autoritzar la signatura del conveni de 
col·laboració entre la Universidade Estadual de Maringá 
(Brasil)  i la Universitat de València. Estudi General, el 
text del qual s’adjunta com a annex.” Annex XII. 
 
ACGUV 201/2013. “Autoritzar la signatura del conveni 
marc de col·laboració entre l’Ajuntament de Bocairent  i 
la Universitat de València. Estudi General, el text del qual 
s’adjunta com a annex.”Annex XIII. 

 
ACGUV 202/2013. “Autoritzar la signatura del conveni 
marc de col·laboració entre l’Associació d’Arxivers i 
Gestors de Documents Valencians  i la Universitat de 
València. Estudi General, el text del qual s’adjunta com a 
annex.” Annex XIV. 

 
ACGUV 203/2013. “Autoritzar la signatura del conveni 
específic entre el Col·legi Oficial de Psicòlegs de la 
Comunitat Valenciana, la Fundació Universitat Empresa 
de València  i la Universitat de València. Estudi General, 
per al desenvolupament del màster universitari en 
Psicologia General Sanitària, el text del qual s’adjunta 
com a annex.” Annex XV. 
 
ACGUV 204/2013. “Autoritzar la signatura del conveni de 
doble titulació entre la Università Ca’ Foscari di Venezia 
(Dipartamento di Filosofia e Beni Cultural) Itàlia i la 
Universitat de València. Estudi General, el text del qual 
s’adjunta com a annex.” Annex XVI. 

 
ACGUV 205/2013. “Autoritzar la signatura del conveni de 
col·laboració entre la Fundació Orienta i la Universitat de 
València. Estudi General, per al desenvolupament del 
programa de doctoratt en Psicologia i Psicopatologia 
Perinatal i Infantil, el text del qual s’adjunta com a 
annex.” Annex XVII. 
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ACGUV 206/2013. “Autoritzar la signatura del conveni de 
col·laboració entre el Centre Psicoanalític Valencià 
(Asociación Psicoanalítica de Madrid) i la Universitat de 
València. Estudi General, per al desenvolupament del 
programa de doctoratt en Psicologia i Psicopatologia 
Perinatal i Infantil, el text del qual s’adjunta com a 
annex.” Annex XVIII. 

 
ACGUV 207/2013. “Autoritzar la signatura del conveni de 
col·laboració entre la Institució SEPYPNA i la Universitat 
de València. Estudi General, per al desenvolupament del 
programa de doctoratt en Psicologia i Psicopatologia 
Perinatal i Infantil, el text del qual s’adjunta com a 
annex.”Annex XIX. 

 
ACGUV 208/2013. “Autoritzar la signatura del conveni de 
col·laboració entre la Universitat Jaume I de Castelló i la 
Universitat de València. Estudi General, per al 
desenvolupament del programa de doctoratt en 
Neurociències, el text del qual s’adjunta com a annex.” 
Annex XX. 
 
ACGUV 209/2013. “Autoritzar la signatura del conveni de 
col·laboració entre l’Asociación de Centros de Lenguas en 
la Enseñanza Superior (ACLES) i la Universitat de 
València. Estudi General, el text del qual s’adjunta com a 
annex.” Annex XXI. 
 

Punt 16. Aprovació, si escau, del II Pla d’Igualtat de la Universitat de 
València.  
 
El rector cedeix la paraula a la directora de la Unitat d’Igualtat, Carmen 
Tomás Juan, que ha estat invitada perquè n’informe.  
 
La directora de la Unitat d’Igualtat agraeix la invitació a participar en el 
Consell de Govern i excusa l’absència del vicerector de Cultura, que s’ha 
hagut d’absentar. A continuació, presenta el II Pla d’Igualtat i fa referència 
a la documentació que hi ha en el web de la Secretaria General, i n’exposa 
els grans eixos. 
 
En primer lloc, explica el procés d’elaboració del II Pla d’Igualtat, els órgans 
pels que ha passat, i destaca la intervenció de la Comissió d’Igualtat i la 
Mesa Negociadora que ho han informat favorablement, per unanimitat de 
tots els sindicats. 
 
Afegeix que aquest Pla no és exactament una continuïtat de l’anterior, 
però sí que recull el que és necessari a més d’altres incorporacions. 
Continua tenint cinc eixos, però amb una ordenació diferent. El principi 
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d’igualtat és un principi estratègic de la Universitat que se desplega en 
totes les vessants d’activitat (docent, investigadora i gestió). 
 
Es vol elaborar un document de PDI i PAS sobre la conciliació de la vida 
laboral i familiar. El diagnòstic efectuat evidencia que encara existeixen 
asimetries des de la perspectiva de gènere. 
 
La intenció ha estat ambiciosa, malgrat els problemes econòmics que 
tenim. Les mesures són més reduïdes, però cada mesura apareix amb 
l’òrgan responsable i amb els indicadors que permetran avaluar-la. 
 
Finalment, assenyala que se sent satisfeta del treball fet i espera que no 
es farà un pas enrrere, sinó endavant, amb la seguretat que el que es fa és 
consistent. La intenció ha estat canviar la cultura envers la igualtat real.  
 
El rector agraeix i reconeix el treball de la directora de la Unitat d’Igualtat, 
així com el de tots els participants en l’elaboració del pla, deixant 
constància de la intensa tasca efectuada; comparteix la idea de la 
transversalitat del principi d’igualtat i manifiesta l’orgull que li provoca que 
la Universitat de València haja estat caminant en aquesta direcció.  
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
 Maria Luisa Manzano, representant del PAS, pren la paraula. Primerament 
subratlla la importància del que s’ha fet, sobretot, sent conscients del 
context econòmic. Igualment, destaca la importància de continuar 
avançant en el pla Concilia, la qual cosa afecta molt la dona, especialment 
la dona investigadora, que se troba amb limitacions en sexennis, 
promocions, etc. Per això, proposa que sería interessant elaborar alguna 
proposta que se puga portar a la CRUE i al Ministeri per habilitar camins 
que permeten a las persones que hagen de conciliar la vida laboral amb 
càrregues familiars (suspensió, excedència, reducció, etc.), no siguen 
perjudicades en el terreny laboral; és a dir, que es prenga en consideració 
aquest tipus d’actuacions i responsabilitats. Així mateix, sol·licita que des 
dels òrgans competents s’incidisca en la perspectiva de gènere en 
l’elaboració d’estudis, particularment en l’àmbit de la medicina.  
 
La directora de la Unitat d’Igualtat repren la paraula i indica que es 
continua traballant en tot això i de la mateixa forma que fins ara, és a dir, 
comptant amb la colaboració de totes les persones implicades.  
 
Se sotmet a votació la proposta. La votació es fa a mà alçada i per 
unanimitat (35 vots a favor), es pren l’acord següent: 
 



 
 
Universitat de València. CONSELL DE GOVERN 29 D`0CTUBRE DE 2013 
 

-24- 

ACGUV 210/2013. “Aprovar el II Pla d’Igualtat de la 
Universitat de València, que s’adjunta com a annex.” 
Annex XXII. 

 
Punt 17. Informe de la Gerència: situació econòmico-financera de la 
Universitat de València.  
 
El gerent fa referència a l’informe que es lliura als membres del Consell en 
aquesta sessió i que s’adjunta com a annex XXIII d’aquesta acta. Del 
document presentat destaca el que segueix: 
 
. Que la situació econòmica a 30 de setembre de 2013 és pitjor que la del 
2012, ja que tenim més deutes a tercers i ens deuen més diners. Per tant, 
no pot concloure que la situació siga millor, però no vol ser alarmista. 
 
. Des del punt de vista de la Tresoreria, el 2013 ha estat pitjor que el 
2012, però la Generalitat ha complert els seus compromisos i ens ha pagat 
la mensualitat afegida de setembre. Per tant, el segon semestre ha estat 
un bàlsam i, si arriben les mensualitats ordinàries compromeses, tindrem 
un escenari més tranquil i sense problemes, utilitzant naturalment, les 
pòlisses de crèdit amb Bankia i  Banco Santander, que ja hem renovat i que 
fa que tinguem una capacitat de crèdit de 69 milions d’euros, però la 
subvenció del pròxim any serà inferior. Els proveïdors es paguen 
mitjançant confirmació de pagaments i les nòmines es podran pagar, si es 
compleixen les previsions de pagament. 
 
. Pel que fa al pressupost d’ingressos, s’ha executat al 72% i el de 
despeses té una execució del 53%. 
 
. En el capítol d’ingressos, l’aportació de la Generalitat Valencinaa se situa 
al nivell de 2006. Hi ha hagut una baixada en la recaptació de taxes, per 
un nombre menor de crèdits matriculats; respecte del curs anterior, el 
nombre de matriculats és estable. Les transferències de capital es 
mantenen estables. 
 
. En el capítol de deutes de la Universitat, la situació és lleugerament pitjor 
que l’any anterior. Ens deuen once milions més, com a conseqüència de les 
mensualitats que resten pendents amb la Conselleria d’Educació i dels 
projectes d’investigació. El deute total supera ja una anualitat. 
 
Finalment, indica que no hem aconseguit reduir les necessitats de 
tresoreria respecte de l’any anterior i es continuaran ajornant els 
pagaments de l’IRPF. El Consell de Direcció ha aprovat l’elaboració del 
pressupost 2014 amb una reducció del 5 %. Cal estalviar un milió d’euros 
centrat en la reducció del consum energètic. La subvenció de la 
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Generalitat baixarà i l’ingrès per taxes també, però les despeses de 
personal seran lleugerament superiors. Preveu que tancarà el pressupost 
de 2014 amb crèdit suficient, però adverteix que la situació es pot 
complicar més endavant. 
 
S’obre un torn d’intervencions. 
 
El degà de la Facultat de Filosofia i Ciències de l’Educació dóna les gràcies 
per la informació i pregunta si es pot difondre. 
 
El Director de l’ETSE, Vicente Cerverón, s’interessa pel  pagament de la 
part dels complements específics de la paga extra de 2009 que s’han 
reconegut però s’ha posposat el seu pagament. 
 
El director del Departament de Teoria dels Llenguatges i Ciències de la 
Comunicació, Santiago Renard, comunica que a la Facultat es van posar 
uns acondicionadors d’aire que es manegen per control remot i que en 
realitat no funcionen adequadament. Demana que es tinga en compte per 
a l’estalvi energètic, i que es procedisca a la racionalització de l’horari.  
 
El gerent contesta que la difusió de l’informe es pot i es deu fer; han de 
fer-la els representants en el Consell de Govern. 
 
D’altra banda assenyala que la part de paga extra de 2009 està 
comptabilitzada en el pressupost de 2012; necessita el suport de la 
Generalitat. 
 
Estem esperant el pressupost de la Generalitat. 
 
Pel que fa a l’energia, detecta que ens falta capacitat de gestió. És clar 
que no pot ser des de la Gerència; cal fer-la des dels campus o des dels 
centres. Demana un esforç en la gestió, encara que sabem que hi ha 
edificis, difícils de gestionar. Cal complicitat i retroalimentació. 
 
El rector repren la paraula i assenyala que no cal ser tan pesimista. S’hi han 
fet pasos decissius, però els recorreguts d’algunes mesures d’estalvi són 
limitats. Hi ha una contenció molt clara en el capítol II. Des de l’any 2008, 
s’ha fet un exercici de contenció molt gran i anuncia que continuarem 
treballant per ser més eficients i millorar les coses. Ara bé, destaca que 
estem en una situació en que és molt difícil estalviar més. El pas següent 
seria trapassar la línia roja. En el capítol I, de personal, no s’hauria de 
rebassar aquesta línia. Així mateix, indica al degà de la Facultat de Filosofia 
i Ciències de l’Educació que no hi ha cap inconvenient en la difusió de 
l’informe de Gerència, ja que al cap i a la fi és la seua tasca com a 
representant.  
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Punt 18. Torn obert de paraules.  
 
Alberto Gradolí, representant dels alumnes, indica, pel que fa a l’idioma de 
la docència, que uns estudiants es van matricular en assignatures en 
valencià i als tres dies es va publicar que es transformaven en docència en 
castellà. Demana una solució, ja que ahir, des de Rectorat, se’ls digué que 
no es podia canviar. 
 
Laura Peris, representant dels alumnes, sol·licita que es controlen las 
informacions que se pengen en el web de la Universitat, i que es vetle per 
la seua veracitat, ja que ha detectat una sèrie d’errades en unes notícies 
que afectaven a la seua associació, Campus Jove. 
 
El director del Departament de Teoria dels Llenguatges i Ciències de la 
Comunicació, Santiago Renard, dóna explicacions sobre l’assumpte que ha 
plantejat Alberto Gradolí: en 3r curs de Comunicació Audiovisual hi havia 
un error en l’idioma dels horaris publicats. Va demanar que es rectificara i, 
finalment, es va rebre l’ordre del Vicerectorat. 
 
La vicerectora de Professorat i Ordenació Acadèmica indica que han estat 
respectuosos amb la matrícula dels estudiants. S’ha d’impartir en la llengua 
que s’ofereix; en PDI no n’hi ha constància.  
 
I com que no hi ha més assumptes pendents, es clou la sessió a les 13,30 
hores, del contingut de la qual, com a secretari suplent estenc aquesta 
acta.  
 
Vist i plau 
El rector 
 
 
 
 
Esteban Morcillo Sánchez.  
 
 
 
	  
	  


